
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA – CT 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL EM COMPOSTOS 

INSATURADOS UTILIZANDO DESTILAÇÃO MOLECULAR 

 

 

 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral 

  

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto 

Co-orientador: Prof. Dr. Humberto Neves Maia de Oliveira 

 

 

Natal/RN 

Janeiro/2016



 
 

TYCIANNE JANYNNE DE OLIVEIRA CABRAL 

 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL EM COMPOSTOS 

INSATURADOS UTILIZANDO DESTILAÇÃO MOLECULAR 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para obtenção do título 

de Mestre, sob a orientação do Prof. Dr. 

Afonso Avelino Dantas Neto e coorientação 

do Prof. Dr. Humberto Neves Maia de 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

Janeiro/2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

 UFRN / CT / DEQ 

Biblioteca Setorial “Professor Horácio Nícolás Sólimo”.  

 

 

  

 

        

 Cabral, Tycianne Janynne de Oliveira.  

      Concentração do óleo de girassol em compostos insaturados utilizando destilação 

molecular/ Tycianne Janynne de Oliveira Cabral. - Natal, 2016. 

      92 f.: il.  

 

      Orientador: Afonso Avelino Dantas Neto. 

      Coorientador: Humberto Neves Maia de Oliveira.     

 

            Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Tecnologia. Departamento de Engenharia Química. Programa de Pós-graduação 

em Engenharia Química.  

 

 

      1. Óleo de girassol - Dissertação. 2. Óleos vegetais - Dissertação. 3. Destilação 

molecular - Dissertação. 4. Ácidos graxos - Dissertação. I. Dantas Neto, Afonso 

Avelino. II. Oliveira, Humberto Neves Maia de. III. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. IV. Título. 

 

 

 

 

 RN/UF/BSEQ                                                         CDU 665.347.8 (043.3) 



 
 

Cabral, Tycianne Janynne de Oliveira – Concentração de compostos insaturados a partir do 

óleo de girassol utilizando destilação molecular. Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Área 

de concentração: Engenharia Química, Linha de Pesquisa: Ciência e Tecnologia de Tensoativo, 

Natal-RN, Brasil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto 

Coorientador: Prof. Dr. Humberto Neves Maia de Oliveira 

RESUMO: Os óleos vegetais caracterizam-se como matérias-primas importantes no 

fornecimento de substâncias naturais de interesse das indústrias farmacêuticas, alimentícias e 

cosméticas. O óleo de girassol destaca-se por apresentar em sua composição importantes ácidos 

graxos insaturados, como o ácido oleico (C18:1) e linoleico (C18:2), responsáveis por diversos 

benefícios à saúde. O principal objetivo do presente trabalho é a obtenção de frações 

enriquecidas em compostos insaturados a partir do óleo de girassol refinado. O óleo em estudo 

foi caracterizado através da determinação de algumas propriedades, como índice de iodo, índice 

de acidez e viscosidade. Uma transesterificação foi realizada a fim de transformar os 

triglicerídeos nos seus correspondentes ésteres metílicos de ácidos graxos. Estes foram 

submetidos ao processo de destilação molecular, por apresentar-se como uma alternativa 

eficiente para separação e purificação dessas substâncias, utilizando alto vácuo e temperaturas 

reduzidas. As frações de ésteres obtidas foram analisadas por cromatografia gasosa. A técnica 

de planejamento de experimentos foi empregada a fim de avaliar a influência da variação da 

temperatura do sistema de evaporação e condensação sobre o percentual de resíduo obtido. A 

temperatura do evaporador mostrou-se como a variável de maior influência sobre a resposta 

estudada. As condições otimizadas para essa resposta foi de 100 °C para temperatura do 

evaporador e de 10 °C para a temperatura do condensador. O gráfico de “Split ratio” mostrou 

que para a menor vazão de alimentação (1mL/min) e maior temperatura do evaporador (110 

°C), foi obtida a maior fração de destilado. Foi realizado ainda, o estudo da influência da 

temperatura do evaporador sobre a concentração de compostos insaturados. A melhor condição 

de operação foi para a temperatura de 90°C, alcançando 82,21% de compostos insaturados. 

Foram obtidas as curvas de eliminação dos compostos insaturados presentes na corrente de 

destilado. Os resultados da simulação do processo de destilação molecular do óleo de girassol 

mostraram os perfis de concentração para três diferentes vazões de alimentação. Foram obtidos 

os perfis de velocidade, temperatura e espessura do filme líquido. A velocidade do filme 

aumenta à medida que o fluido escorre pelas paredes do evaporador, atingindo um valor máximo 

no comprimento de 0,075 m.  A espessura do filme diminui ao longo do percurso, uma vez que 

muitos compostos são volatilizados. O resultado do perfil de temperatura apresentou-se 

coerente com os reproduzidos pela literatura, mostrando-se constante após atingir a temperatura 

máxima de operação no comprimento de 0,15 m. Dessa forma, o presente trabalho permitiu 

caracterizar e concentrar, por meio da análise experimental, os compostos insaturados, bem 

como observar o comportamento do óleo de girassol através da simulação do processo. 
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ABSTRACT 

 

Vegetable oils are characterized as important raw materials in the supplying of natural 

substances of interest pharmaceutical, food and cosmetic industry. Sunflower oil stands out for 

its important composition present in unsaturated fatty acids such as oleic acid (C18:1) and 

linoleic (C18:2), responsible for many health benefits. The main objective of this study is obtain 

enriched fractions in unsaturated compounds from refined sunflower oil. The oil used in this 

study was characterized by the determination of some properties, like iodine number, acid 

number and viscosity. A transesterification was done to transform the triglycerides into their 

corresponding methyl esters of fatty acids. These was submitted the molecular distillation 

process, for present as an efficient alternative to separation and purification of these substances, 

using high vacuum and low temperatures. Of the esters fractions that was obtained, were 

analyzed by gas chromatography. The experimental design technique was used to evaluate the 

influence of the temperature variation of evaporation and condensation system on the 

percentage obtained residue. The evaporator temperature proved to be the most influential 

variable on the studied response. The optimized conditions for the answer was studied at 100 

°C for evaporator temperature and 10 °C for the condenser temperature. The graph of "split 

ratio" showed that for the lowest flow feed (1 mL/min) and higher evaporator temperature (110 

°C) was obtained in the largest fraction of distillate. It also used the study of the influence of 

evaporator temperature on the concentration of unsaturated compounds. The best operating 

conditions for temperature was 90 °C reached 82.21 % of unsaturated compounds. Elimination 

curves of the unsaturated compounds present in the distillate stream were obtained. The 

simulation results of the molecular distillation process of sunflower oil showed the 

concentration profiles for three different feed flow rates. The speed, temperature and thickness 

profiles of the liquid film were obtained. The speed of the film increases as the fluid flows 

through the walls of the evaporator, reaching a maximum on length of 0.075 m. The film 

thickness decreases on the route, since many compounds are volatilized. The result of the 

temperature profile had to be consistent with the literature reproduced, being constant after 

reaching the maximum operating temperature in the length of 0.15 m. This study allowed 

characterizing and focusing, through experimental analysis, unsaturated compounds and 

observing the sunflower oil´s behavior through process simulation. 

  

KEYWORDS: Sunflower oil, vegetable oils, short-path distillation, fatty acids. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 



Introdução 15 

 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral, Janeiro/2016  

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente existe um grande interesse das indústrias alimentícias, cosméticas e 

farmacêuticas no isolamento de substâncias naturais. Essa crescente tendência do mercado pode 

ser justificada pela procura por produtos mais saudáveis, o que tem levado ao estudo de 

metodologias que promovam a obtenção desses compostos. Nesse sentido, os óleos vegetais 

destacam-se como matérias-primas importantes no fornecimento de substâncias naturais de 

interesse industrial.  

Os óleos vegetais caracterizam-se como produtos oriundos de espécies vegetais e são 

constituídos principalmente de glicerídeos de ácidos graxos, além de possuírem pequenas 

quantidades de fosfolipídios, ácidos graxos livres e constituintes insaponificáveis (CMOLÍK et 

al., 1995). 

Dentre os óleos vegetais mais utilizados industrialmente, o óleo de girassol destaca-se 

por ser um lipídio com elevada importância nutricional, sendo responsável pelas características 

de qualidade de muitos produtos alimentares. Os lipídeos são fonte de energia metabólica, de 

ácidos graxos essenciais (ácido linoleico e linolênico) e de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e 

K) (TURATTI; GOMES; ATHIÉ, 2002). 

Os ácidos graxos destilados podem ser destinados a vários mercados, como o 

alimentício; de tintas; de vernizes; de fertilizantes; de agroquímicos; de plásticos; de borrachas; 

de resinas; de tensoativos; de ésteres; de lubrificantes; de cosméticos; de biocombustíveis, entre 

outros. Esses compostos caracterizam-se como importante matéria-prima básica, por serem 

biodegradáveis, renováveis e sob contínua disponibilidade (MEDEIROS, 2013). 

Importantes ácidos graxos insaturados, como o ácido linoléico (C18:2) e linolênico 

(C18:3), são conhecidos como ácidos graxos essenciais. Esses compostos, como não podem ser 

sintetizados pelo organismo humano, devem ser inseridos na dieta por oferecerem muitos 

benefícios à saúde, como manutenção da estrutura de membranas celulares e fontes para a 

síntese dos eicosanóides (SANT’ANA, 2004). 

 Diante da necessidade de obtenção de compostos insaturados a partir de óleos vegetais, 

a destilação molecular apresenta-se com uma alternativa para separação e purificação dessas 

substâncias, utilizando alto vácuo e temperaturas reduzidas. A vantagem que esse processo 

proporciona frente aos processos de separação convencionais é evidenciada nos produtos 

termicamente sensíveis, como os óleos vegetais ricos em compostos insaturados (MARTINS et 

al., 2006b). Este tipo de destilação caracteriza-se como uma separação não convencional, onde 

ocorre transferência de massa difusional, promovendo a separação de materiais com alto peso 
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molecular, misturas líquidas homogêneas de baixa volatilidade ou com sensibilidade térmica 

(HICKMAN, 1948; LUTISAN; CVENGROS, 1995). 

São cada vez mais necessárias pesquisas voltadas para os métodos de obtenção de ácidos 

graxos insaturados, já que alguns destes apresentam grande importância nutricional e 

farmacêutica. Nesse sentido, o presente estudo busca a aplicação da destilação molecular 

visando a concentração de compostos insaturados presentes no óleo de girassol. Diante das 

questões expostas, foram abordados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Avaliar as propriedades físicas e químicas do óleo de girassol; 

 Determinar a composição de ácidos graxos presentes no óleo por meio da cromatografia 

gasosa; 

 Aplicação da destilação molecular a fim de obter correntes de resíduo e destilado; 

 Análise das variáveis importantes do processo de destilação, como temperatura do 

evaporador e do condensador, avaliando a influência sobre o percentual de resíduo 

obtido; 

 Caracterização das correntes produzidas (resíduo e destilado) com a destilação 

molecular, quantificando os ácidos graxos insaturados presentes. 

 Simulação do processo de destilação molecular do óleo de girassol para análise dos 

perfis de concentração (em três vazões de alimentação diferentes), velocidade, 

temperatura e espessura do filme líquido. 

 

Assim, a utilização da destilação molecular do óleo de girassol, visando a concentração em 

compostos insaturados, poderá potencializar a produção de produtos de interesse de várias 

indústrias, em especial, a farmacêutica. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Será realizada uma breve descrição de alguns conceitos fundamentais para um melhor 

entendimento desta dissertação, além de uma revisão dos trabalhos que abordam o isolamento 

e purificação dos compostos naturais de interesse comercial. 

.  

2.1 ÓLEOS VEGETAIS  

  

Os óleos e gorduras se configuram como sendo substâncias de origem vegetal, animal 

ou microbiana, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. À temperatura ambiente, 

os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas. É possível distinguir um óleo de uma gordura 

através da aparência e pelas propriedades físicas dessas substâncias (SOLOMONS; GRAHAM; 

CRAIG, 2012).  

Os óleos vegetais em seu estado natural, além dos triacilgliceróis, podem conter em sua 

composição ácidos graxos livres (AGL), fosfolipídios, esteróis e tocoferóis (LÓPEZ et al., 

2005; RINALDI et al., 2007), substâncias que são capazes de alterar sua cor, sabor e aroma. 

Os óleos e gorduras possuem diferentes tipos de ácidos graxos, os quais podem 

representar o parâmetro de maior influência sobre as propriedades desses compostos, 

dependendo do comprimento da cadeia e do grau de insaturação (KNOTHE, 2005). Alguns 

fatores, como o genético e ambiental, podem influenciar nas proporções dos ácidos graxos 

saturados e insaturados presentes nos óleos vegetais (MORETTO; FETT, 1998). 

Os óleos brutos, geralmente, passam pelo processo de degomagem, neutralização ou 

refino alcalino, branqueamento e desodorização com o intuito de obter um óleo estável 

oxidativamente, sem cheiro e sabor. As etapas envolvidas no processo procuram remover certos 

compostos minoritários, os quais podem agir como próoxidantes ou antioxidantes (JUNG; 

YOON; MIN, 1989).  

O óleo vegetal deve ser degomado para produzir óleos livres de substâncias que durante 

transporte ou armazenamento possam sedimentar; além de recuperar fosfatídeos os quais 

podem ser processados para produzir lecitina; remover agentes emulsificantes e substâncias 

coloidais. Os fosfatídeos estão presentes nos óleos vegetais na faixa de 0,5 a 3% (GUNSTONE; 

PADLEY, 1997). 

A etapa seguinte consiste em neutralizar os ácidos graxos presentes no óleo, utilizando 

soda cáustica ou carbonato de sódio, ou ainda outras operações físicas. Essa operação envolve 

a formação de sabão que deve ser removido por lavagem (GUNSTONE; PADLEY, 1997).  
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A etapa de branqueamento serve para reduzir a quantidade de ácidos graxos, odores e 

pesticidas (LANDERS; RATHMANN 1981; NORRIS, 1964). Esta importante etapa do 

processo de refino de óleos promove a remoção de pigmentos indesejáveis, os quais existem 

normalmente no óleo, porém alguns outros, são produzidos pela modificação e decomposição 

da matéria prima durante a estocagem, transporte e processamento.   

A desodorização é a última etapa do processo de refino, que tem por finalidade remover 

substâncias que conferem sabor, cor, odor, além de melhorar a estabilidade dos óleos. O resíduo 

eliminado pelo processo de desodorização inclui ácidos graxos livres, compostos aromáticos, 

aldeídos, cetonas, álcoois, dentre outros compostos (ITO, 2007). 

 Dessa forma, a finalidade do processo de refino dos óleos vegetais é remover compostos 

inaceitáveis. Porém, os refinos físicos ou químicos comprometem a qualidade dos óleos quando 

submetidos a altas temperaturas (FERRARI et al., 1996). 

No Brasil existe um elevado consumo de óleo de soja devido a sua produtividade, porém 

o consumo de óleos de diferentes oleoginosas, como canola, girassol, oliva e linhaça, vem 

aumentando gradativamente. O óleo de girassol merece destaque por sua qualidade como 

alimento funcional, em virtude da quantidade de compostos especiais, como ácidos graxos 

insaturados, tocoferóis (vitamina E) e compostos especiais como fitosteróis, β-carotenos ou pró-

vitamina A, fosfolipídios, dentre outros (BRIGANTE, 2013). 

 

2.1.1 Óleo de girassol 

 

O girassol (Helianthes annus L.), planta da família Compositae, é de origem da América 

do Norte.  A partir do século XVII foi selecionado na Rússia, como planta produtora de óleo, 

mas só ganhou importância econômica após a Segunda Guerra Mundial (AGUIAR, 2001). 

O cultivo de girassol possui grande importância econômica, devido à excelente 

qualidade do óleo comestível. Dentre os óleos vegetais, o óleo de girassol é um dos que possuem 

melhor qualidade a nível nutricional e organoléptico (aroma e sabor). Outro fator importante 

está relacionado a massa resultante da extração do óleo, a qual é altamente proteica e pode ser 

utilizada para produção de alimentação animal (GROMPONE, 2015). A Tabela 2.1 mostra 

algumas características físico-químicas do óleo de girassol. 
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TABELA 2.1: VALORES DE REFERÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

Propriedades Valores de Referência 

Massa Específica a 20 °C (g/cm³) 0,915-0,920 

Índice de Refração 40 °C 1,467-1,469 

Índice de Iodo (g I2/100g) 110-143 

Índice de Saponificação (mg KOH/g) 188-194 

Matéria Insaponificável (%) <1,5% 

Acidez (g ácido oleico/100g) <0,3 

Índice de Peróxido (meq/Kg) <10,0 

Fonte: ANVISA(2015b) 

 

O óleo de girassol é constituído principalmente por triacilgliceróis (98 - 99 %) e uma 

pequena fração de fosfolípidos, tocoferóis, esteróis e ceras (fração insaponificável). Esse óleo 

possui um elevado teor em ácidos graxos insaturados, mas um teor reduzido em ácido 

linolênico. É rico essencialmente em ácido linoleico, um dos ácidos graxos poli-insaturados 

essenciais. Dois fatores tornam este óleo de grande importância em termos de qualidade 

nutricional: o fato de proporcionar um ácido graxo essencial (ácido linoleico) e possuir, 

simultaneamente, baixa quantidade de ácido palmítico, que possivelmente aumenta o colesterol 

LDL no sangue (GROMPONE, 2015).  

O - tocoferol é o constituinte principal da fração tocoferólica, se diferenciando da 

maioria dos óleos vegetais que têm a forma γ- tocoferol. O - tocoferol, que está presente no 

óleo de girassol, apresenta, a temperaturas elevadas, menor atividade antioxidante do que o γ - 

tocoferol dos óleos em que é mais abundante. Porém, o óleo de girassol apresenta maior 

atividade em vitamina E do que os óleos onde predomina a forma γ – tocoferol (GROMPONE, 

2015). Os tocoferóis são usados em fluidos condicionantes para cabelos, shampoos, cremes 

para pentear e outros produtos na indústria cosmética, além de serem também usados na 

manufatura de tabletes vitamínicos na indústria farmacêutica. A principal aplicação dos 

tocoferóis é como antioxidante na indústria alimentícia (alimentos desidratados, óleos vegetais, 

pescados, massas, batatas fritas, entre outros) (TUTEM et al., 1997). 

Os compostos fitoesteróis são responsáveis por produzir diversos efeitos, como 

hipocolesterolêmico, anticarcinogênico, dentre outros. Esses compostos são amplamente 

utilizados como matéria-prima ou intermediários para a fabricação de drogas farmacêuticas e 

esteróides para fins medicinais (RAMAMURTHI; BHIRUD; MCCURDY, 1991). O efeito 
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anticolesterolêmico dos fitoesteróis tem sido estudado desde 1950. Acredita-se que seja 

causado por uma inibição da absorção de colesterol, o que resulta em uma maior solubilidade 

dos fitoesteróis em relação aos colfitoesteróis nas micelas de sais de bile (HIROTA et al., 2003). 

O óleo de girassol é, assim, uma fonte importante de ácidos graxos essenciais e de 

vitamina E. Esse óleo entra na composição de numerosas margarinas, cremes vegetais e na 

produção de produtos de panificação e de conservas, além de ser utilizado como óleo de fritura, 

em especial as variedades ricas em ácido oleico, cuja estabilidade às alterações pelo 

aquecimento é superior à das variedades com teores elevados de ácido linoleico (MACHADO, 

2011). 

 

2.1.2 Ácidos graxos 

 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia curta quando apresentam dois a quatro 

átomos de carbono, média quando possuem seis a dez átomos de carbono, ou longa quando 

possuem acima de doze átomos de carbono (CHRISTIE, 1989). 

Os ácidos graxos são constituídos de 90 a 96% da massa molar de triglicerídeos. Esses 

compostos existem na natureza como substâncias puras ou podem ser constituintes de 

moléculas mais complexas como lipídios. Os ácidos graxos livres são compostos de um grupo 

carboxílico e uma cadeia de hidrocarbonetos (R), sendo representado por R – COOH. Os ácidos 

graxos individuais podem ser diferenciados entre si pelo número de carbonos e pela presença 

de insaturações. A cadeia carbônica pode variar em comprimento de 4 a 24 átomos de carbonos, 

podendo ser saturados, monoinsaturados ou poli-insaturados (ITO, 2007). 

Os isômeros cis-trans dos ácidos graxos apresentam propriedades diferentes. As duplas 

ligações que existem nos ácidos graxos insaturados de ocorrência natural estão 

predominantemente na configuração cis. Os teores de ácidos graxos trans aparecem em 

pequenas quantidades nos óleos e gorduras vegetais, em teores maiores em óleos e gorduras de 

origem animal e em grandes quantidades em gorduras modificadas pelo processo de 

hidrogenação (MEDEIROS, 2013). 

O comportamento de fusão difere para cada tipo de ácido graxo, dependendo de fatores 

como número de carbonos, presença de insaturações e estrutura da cadeia. Para uma cadeia sem 

insaturações, por exemplo, o ponto de fusão aumenta com o aumento da cadeia (MEDEIROS, 

2013). 

Os ácidos graxos podem ser classificados em três categorias: majoritários, minoritários 

e incomuns. Os majoritários são comumente encontrados e estão presentes em grandes 
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quantidades em alguns óleos vegetais. Não constituem como uma categoria muito numerosa, 

porém correspondem a praticamente 95% dos ácidos graxos em aplicações industriais. Um 

exemplo é o ácido oleico. Os ácidos graxos minoritários são os homólogos dos ácidos graxos 

majoritários, estando presentes como constituintes secundários nas gorduras utilizadas em 

aplicações industriais. Os ácidos graxos incomuns estão presentes na composição de apenas 

alguns vegetais e animais, mas, geralmente, constituem o ácido graxo principal quando estão 

presentes em algum tipo de óleo (KARLESKIND, 1996). Um exemplo é o ácido ricinoleico, 

que constitui 90% da composição no óleo de mamona. 

A distribuição de ácidos graxos nos óleos vegetais mostra-se bastante distinta. O óleo 

de girassol destaca-se pelo maior teor de ácido linoleico quando comparado com alguns dos 

principais óleos vegetais comercializados no Brasil (ROSSEL, 1991).  A distribuição dos ácidos 

graxos no óleo de girassol está mostrada na Tabela 2.2. 

 

TABELA 2.2: COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS PARA O ÓLEO DE GIRASSOL. 

Ácidos graxos 

Nomenclatura 
Simbologia 

Especificações ANVISA 

(g/100g) 

- <C14 <0,4 

Ácido Mirístico C 14:0 <0,5 

Ácido Palmítico C 16:0 3,0-10,0 

Ácido Palmitoléico C 16:1 <1,0 

Ácido Esteárico C 18:0 1,0-10,0 

Ácido Oléico C 18:1 14,0-35,0 

Ácido Linoléico C 18:2 55,0-75,0 

Ácido Linolênico C 18:3 <0,3 

Ácido Araquídico C 20:0 <1,5 

Ácido Eicosenóico C 20:1 <0,5 

Ácido Behênico C 22:0 <1,0 

Ácido Erúcico C 22:1 <0,5 

Ácido Lignocérico C 24:0 <0,5 

Ácido Tetrasenóico C 24:1 <0,5 

Fonte: ANVISA (2015a) 
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Através da Tabela 2.2, é possível notar que o ácido oleico e o ácido linoleico estão 

presentes em maior proporção no óleo de girassol. A seguir tem-se uma breve descrição dos 

principais ácidos graxos insaturados. 

 

2.1.2.1 Ácidos graxos insaturados 

 

Os ácidos graxos que possuem duas ou mais insaturações são chamados poli-insaturados 

e são representados por símbolos numéricos. O número justaposto ao símbolo C indica o 

número de átomos de carbono e o segundo número, a quantidade de duplas ligações. Por 

exemplo, C 18:2, que representa o ácido linoleico, apresenta 18 átomos de carbono e duas 

insaturações. 

O ácido oleico (AO) é um ácido graxo insaturado com cadeia longa (18 carbonos) mas, 

diferentemente de muitos ácidos de cadeia longa, é líquido à temperatura ambiente devido à 

dupla ligação (C9-C10) na cadeia alquilica (TANOJO, 1996). A estrutura do AO está 

representada na Figura 2.1. 

 

FIGURA 2.1: REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO ÁCIDO OLEICO. 

 

                    Fonte: Medeiros (2013). 

 

O AO não constitui-se como um ácido graxo essencial, uma vez que pode ser sintetizado 

pelo organismo. Esse óleo é muito empregado em cremes e emulsões cosméticas por apresentar 

propriedades emolientes, além de possuir influência sobre redução da pressão arterial, 

hipotensão (MEDEIROS, 2013). O ácido oleico, C18:1 na configuração cis, é encontrado 

praticamente em todos os óleos e gorduras. No óleo de oliva, por exemplo, é o componente 

dominante, alcançando níveis de até 75%.  

Quanto à classificação dos ácidos graxos em famílias ômegas, tem-se que o ω-6 e ω-3, 

que correspondem ao ácido linoleico e linolênico, respectivamente, referem-se à primeira dupla 

ligação no sexto átomo de carbono e no terceiro átomo de carbono da cadeia do ácido graxo a 

contar a partir do grupo CH3 (GALÚCIO, 2011). 
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 Um ácido graxo essencial é um ácido graxo poli-insaturado extraído de plantas, mas 

não sintetizado pelo organismo, devendo ser incluso na alimentação. O ácido linoleico e o α-

linolênico são dois ácidos graxos poli-insaturados essenciais, estando presentes em grandes 

quantidades em alguns óleos vegetais (CARVALHO et al., 2003). 

O ácido linoleico (ω-6) é transformado pelo organismo humano em ácido araquidônico 

e em outros ácidos graxos poli-insaturados. O ômega 6 possui importante função fisiológica, já 

que participa da estrutura das membranas celulares, influenciando a viscosidade sanguínea, 

permeabilidade dos vasos, ação anti-agregadora, pressão arterial, reação inflamatória e funções 

plaquetárias (MORAES; COLLA, 2006). No óleo de milho, girassol e soja, apresenta 

composição superior a 50%. O ácido linoleico pode ainda ser utilizado na fabricação de óleo de 

secagem rápida, que são úteis para tintas e vernizes. A representação do ácido linoleico é 

mostrada na Figura 2.2. 

 

FIGURA 2.2: REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO ÁCIDO LINOLEICO. 

 
                   Fonte: Medeiros (2013) 

 

O ácido α-linolênico se configura como importante ácido graxo poli-insaturado, 

promovendo a diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares (NASCIMENTO; MARTIN; 

BONAFE, 2012). A estrutura desse ácido é apresentada na Figura 2.3. Esse ácido também pode 

ser utilizado no tratamento da artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus, diabetes e doença 

renal. 

 

FIGURA 2.3: REPRESENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS ISÔMEROS DO ÁCIDO 

LINOLÊNICO 

 
             Fonte: Medeiros (2013) 
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2.2 DESTILAÇÃO MOLECULAR 

 

Processos clássicos, como a destilação (XU; SKANDS; NISSEN; 2011), complexação 

com uréia (RATNAYAKE et al., 1988), baixa temperatura de cristalização (YOKOCHI et al., 

1990) ou extração líquido-líquido (MANIRAKIZA; COVACI; SCHEPENS, et al.; 2001) foram 

aplicados para fracionar numerosas amostras de lipídios de diferentes fontes. No entanto, as 

tecnologias mais recentes, como extração com fluido supercrítico ou destilação molecular, tem 

sido muito utilizadas para a produção de materiais com qualidade alimentar e que ofereçam 

vantagens comparados aos métodos convencionais.  A destilação molecular, em especial, opera 

em condições brandas, evitando a degradação de compostos que possuam sensibilidade térmica. 

Existe hoje um grande interesse sobre o processo de destilação molecular devido as suas 

diversas vantagens e aplicabilidade nas indústrias de cosméticos, alimentos, farmacêutica, 

química, petroquímica, plásticos, entre outras, a fim de obter purificação e concentração de 

substâncias (Catalogo UIC GmbH, 2010). 

  

2.2.1 Descrição do processo 

 

A destilação molecular caracteriza-se como um caso especial de evaporação, a qual 

ocorre em pressões extremamente baixas, de modo que o efeito do vapor gerado sobre o líquido 

praticamente não influencia a taxa de evaporação e o fator de separação, desde que a superfície 

de evaporação e a superfície de condensação estejam separadas entre si a uma distância da 

magnitude do livre percurso médio das moléculas evaporadas (BATISTELLA, 1996). 

Esses destiladores são constituídos por um evaporador, onde o destilando é espalhado 

em uma fina camada, cerca de décimos de milímetro para facilitar o aquecimento, e por um 

condensador, normalmente colocado muito próximo do evaporador, a alguns centímetros. 

Ambos devem operar sob pressão da ordem de 0,001 a 0,0001 mmHg. São utilizadas bombas 

dosadoras e bombas succionadoras, que são responsáveis pelo fluxo de material no destilador, 

e um sistema de geração de vácuo (BATISTELLA, 1996).  

Na destilação molecular, o fluxo do líquido destilando é extremamente comportado; e 

nesse caso a convecção devido à ebulição não existe. Nesse processo, a difusão é dificultada 

pela viscosidade alta e pelos pesos moleculares elevados. Para que haja uma eficiência no 

processo de destilação molecular é necessário que haja a renovação mecânica do filme 

superficial onde ocorre a evaporação. Essa renovação pode ser feita através da agitação vigorosa 

do líquido, pelo fluxo gravitacional ou pelo espalhamento mecânico do líquido (PERRY; 

CHILTON, 1980; BATISTELLA, 1996). Agitação vigorosa do líquido é realizada 
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normalmente através de raspadores deslizantes que giram entre o evaporador e o condensador. 

Através do fluxo gravitacional em cascata ou filme descendente é possível que o material 

destilante flua sobre as paredes do evaporador.  O espalhamento mecânico do líquido, 

possibilita a formação de uma fina película.  

O evaporador e o condensador se encontram a uma distância da ordem de grandeza do 

livre percurso médio das moléculas, em torno de 50 mm (LUTISAN; CVENGROS, 1995), o 

qual é caracterizado como a distância, ou mais precisamente, a média das distâncias, percorridas 

em linha reta por uma molécula sem que haja colisão.  

O destilador molecular opera a temperaturas mais baixas e tempos de residências curtos 

e assim, favorecem uma destilação muito branda em comparação com outros métodos de 

destilação. A grande vantagem, nesse caso, é que as frações podem ser destiladas sem atingir a 

faixa de temperatura de decomposição (MARTINS et al., 2006a). Na destilação molecular nem 

o ponto de bolha nem a formação de bolhas são fatores determinantes; e é independente da 

condição termodinâmica da fase vapor (GREENBERG, 1972). 

Muitos pesquisadores têm desenvolvido estudos sobre o aprimoramento do processo de 

destilação molecular (HICKMAN, 1943). A descrição de variáveis importantes do 

processamento de destilação molecular é necessária para que haja melhor entendimento sobre 

essa técnica de separação. 

 

2.2.1.1 Temperatura de destilação 

 

As principais condições operacionais do processo são a pressão de operação, a 

temperatura de alimentação, a temperatura do evaporador e a vazão de alimentação. Uma das 

condições mais importantes é a temperatura do evaporador. Essa condição gera um aumento na 

temperatura cinética das moléculas da mistura analisada, aumentando a pressão de vapor das 

substâncias. Esse fenômeno resulta no aumento da velocidade relativa das moléculas, 

aumentando a taxa de evaporação do processo e, assim, um aumento na eficiência do processo 

(BATISTELLA, 1996).  

A temperatura de operação do evaporador deve ser função da mistura a ser processada 

e das propriedades dos componentes que serão obtidos na destilação (MARTINS, 2005).  A 

temperatura de ebulição de uma substância varia com a pressão do sistema e ao se diminuir a 

pressão do sistema, a temperatura de ebulição da substância diminui. Ao se aplicar uma pressão 

baixa (0,0001 mmHg), o processo de destilação molecular permite a utilização de temperaturas 

mais baixas, evitando assim a degradação térmica das substâncias envolvidas. 
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Considerando-se a curva de vaporização mostrada na Figura 2.4, também conhecida 

como curva da pressão de vapor, é possível entender a influência da temperatura sobre a pressão 

de vapor das substâncias. Esta curva demonstra de que forma a temperatura de ebulição de uma 

substância varia com a pressão do sistema. 

 

FIGURA 2.4: CURVA DE PRESSÃO DE VAPOR DE UMA SUBSTÂNCIA PURA. 

 

                                           Fonte: Martins (2005) 

 

Ao diminuir a pressão do sistema, a temperatura de ebulição da substância diminui. 

Dessa forma, o processo de destilação molecular permite que temperaturas mais brandas sejam 

utilizadas para promover a separação de substâncias.  

 

2.2.1.2 Tempo de residência 

 

O tempo de residência, ou seja, o tempo de permanência dos compostos no processo, 

também apresenta-se como uma variável de grande influência. O processo de destilação 

molecular apresenta, em média, tempos de residência cujos valores variam entre 1 e 10s 

(LUTISAN; CVENGROS, 1995).  

A redução do tempo de residência no processo, promove, juntamente com a redução da 

temperatura de ebulição, menores perdas dos compostos por decomposição térmica. O tempo 

de exposição do material ao processo depende principalmente do tipo de regime empregado no 

processo (batelada ou contínuo) e do projeto do equipamento de destilação molecular. 
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2.2.2 Projeto do equipamento 

 

A presença de um condensador interno permite que este fique o mais próximo possível 

do evaporador. O livre percurso médio de uma molécula pode ser calculado através da equação 

de Clausius (PERRY; GREEN, 1999): 

 

β =
1

√2𝜋𝜎2𝑁
 (2.1) 

Onde:  

 β é o Livre caminho médio das moléculas (cm); 

 σ é o Diâmetro da molécula (cm); 

 N é o Número de moléculas em 1 cm³; 

 N é 9,66 ∗ 1018 𝑃

𝑇
 

 

Devido a essas características, a transferência de matéria da superfície do evaporador 

para a superfície do condensador é máxima, já que o caminho percorrido pelas moléculas estará 

relativamente livre. A utilização de um evaporador com condensador interno, possibilita que 

pressões menores sejam obtidas no processo, o que colabora para a diminuição da perda de 

carga entre as duas superfícies. 

Existem basicamente dois tipos de destiladores moleculares: o destilador de filme 

descendente e o destilador centrífugo (BATISTELLA, 1996). Em ambos os casos, a separação 

ocorre à alto vácuo e é caracterizado pela formação de uma fina camada de líquido sobre a 

superfície do evaporador. 

Nos destiladores centrífugos, um disco cônico é usado como evaporador. Nesse 

processo ocorre a geração de um filme de rápido movimento e espessura uniforme através da 

alimentação do material no centro do disco aquecido, o qual gira a alta velocidade. À medida 

que o calor é fornecido, as moléculas mais voláteis que se encontram sobre o disco aquecido 

evaporam, encontram o condensador, posteriormente se liquefazem e são retiradas do sistema 

(MARTINS, 2005). 

No destilador molecular de filme agitado (versão especial do destilador molecular de 

filme descendente) a alimentação é realizada pelo topo do equipamento sobre um disco metálico 

giratório e atinge a superfície aquecida do evaporador devido à força centrífuga (MARTINS, 

2005). 
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2.2.2.1 Destilador molecular de filme descendente 

 

O destilador de filme descendente utiliza da força da gravidade e de um sistema de 

espalhamento, possibilitando que o líquido destilante flua de maneira eficiente pelas paredes 

do evaporador. O sistema de espalhamento garante a formação de uma fina camada de líquido 

sobre o evaporador, sendo fundamental para que a relação área de evaporação por volume 

destilante seja a máxima possível. Todo o sistema ocorre sob alto vácuo. 

Um fluido térmico que circula por uma jaqueta é responsável pelo sistema de 

aquecimento do evaporador. O condensador, que fica localizado na região central do destilador, 

é composto por um sistema de serpentinas em vidro por onde circula um fluido frio.  

Na parte inferior do destilador, existe um sistema de chicanas, responsável por separar 

o líquido destilado do resíduo. Posteriormente, os líquidos obtidos são encaminhas para o 

sistema de coleta. 

 A Figura 2.5 mostra um destilador molecular de filme descendente. 

 

FIGURA 2.5: ESQUEMA DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO E CONDENSAÇÃO DO 

DESTILADOR MOLECULAR DE FILME DESCENDENTE AGITADO. 

 

  Fonte: Galúcio (2011). 

 

2.3 SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE DESTILADOR MOLECULAR 

 

O processo de destilação molecular é extremamente sensível as variáveis de operação 

como temperatura, concentração, pressão e vazão. Uma das vantagens da simulação é avaliar o 



Aspectos Teóricos                                                                                            30 

 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral, Janeiro/2016   

comportamento do filme líquido dentro do destilador, mostrando os perfis de concentração, 

velocidade, temperatura e espessura ao longo do comprimento. 

O simulador necessita de propriedades do sistema a ser estudado, como a pressão de 

vapor, entalpia, massa molar, difusividade mássica, composição dos componentes envolvidos, 

condutividade térmica, capacidade calorifica, dentre outros. Faz-se necessária ainda, a entrada 

de dados sobre as dimensões do equipamento, propriedades dos componentes puros, 

propriedades da mistura, taxa de alimentação e temperatura de aquecimento.  

2.3.1 Contribuição da literatura na modelagem matemática  

Para a realização da modelagem matemática da destilação molecular, algumas hipóteses 

foram feitas conforme descrito por Zuñiga (2009):  

 O processo ocorre em estado estacionário;  

 A temperatura da parede do evaporador é constante;  

 O fluido escoa na superfície interna do evaporador na forma de um filme;  

 O fluido apresenta um comportamento laminar;   

 As espessuras dos filmes líquido tanto na superfície do evaporador quanto na 

superfície do condensador são muito menores do que os diâmetros do evaporador e do 

condensador;   

 Os balanços de momento, massa são feitos em coordenadas cilíndricas;  

 O óleo apresenta um comportamento newtoniano; 

 Número de Reynolds pequeno; 

 Os fenômenos de re-evaporação e os espirros foram desprezados;  

 O fluxo na direção radial é desprezado;  

 Não existe difusão na direção axial.  

Serão apresentadas as correlações necessárias para a formulação da modelagem 

matemática do destilador molecular de filme descendente para óleos vegetais. 

2.3.1.1 Perfil de velocidade do filme líquido 

 

A distribuição da velocidade de uma película de líquido que flui para baixo na parede 

do evaporador molecular é apresentada na Figura 2.6. Pode-se considerar que, no processo de 

destilação molecular, praticamente não há turbulência sobre a superfície da película que cai, 

pois, na maioria dos casos, o líquido é muito viscoso e, consequentemente, o Reynolds é 

pequeno (KAWALA e STEPHAN, 1989). 
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FIGURA 2.6: PERFIL DE VELOCIDADE DO FILME LÍQUIDO. 

/  

Fonte: Senzano (2014) 

Onde:  

 L é o comprimento do evaporador (m);  

 h é a distância entre o evaporador e o condensador (m);  

 r é a direção radial (m);  

 z é a posição axial (m).  

A equação do perfil de velocidade, obtida pelo balanço de momento no sistema, é 

representada pela Equação (2.2). 

𝑊𝑧 =
𝑔𝜌𝑚𝑖𝑠

𝜂𝑚𝑖𝑠
𝑆2 [

𝑅 − 𝑟

𝑆
−

1

2
(

𝑅 − 𝑟

𝑆
)

2

] (2.2) 

 Onde as variáveis são: 

 𝑊𝑧 é a velocidade do filme líquido na direção axial (m/s);  

 𝑔 é a aceleração da gravidade (m/s²);  
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 𝜌𝑚𝑖𝑠 é a densidade da mistura do líquido evaporando (kg/m³);  

 𝜂𝑚𝑖𝑠 é a viscosidade dinâmica da mistura do líquido evaporando (Pa.s);  

 R é raio interno do evaporador (m);  

 S é a espessura do filme descendente numa posição radial e axial específica 

(m);  

 r varia na faixa de R < r < (R – S), onde r = R corresponde à posição na 

superfície interna do evaporador e r = (R – S) constitui a posição do filme 

descendente (m). 

  

2.3.1.2 Espessura do filme líquido 

 

Para a obtenção do perfil de velocidade é necessária a determinação da espessura do 

filme líquido. A espessura do filme, por sua vez, depende do fluxo de massa no filme líquido 

que é descrito pela Equação (2.3). 

�̇� =
2𝜋𝑔𝑅𝜌𝑚𝑖𝑠

2

3𝜂𝑚𝑖𝑠
𝑆𝑎 (2.3) 

Onde ṁ é o fluxo de massa do líquido descendente no evaporador em kg/h. O termo Ġg, 

fluxo de massa do vapor, também deve ser considerado no cálculo da espessura. Esse fluxo é 

obtido através da equação da continuidade do filme evaporando. 

𝑑�̇�

𝑑𝑧
+ 2𝜋𝑅�̇�𝑔 = 0 (2.4) 

Aplicando a integral: 

�̇� = �̇�0 − 2𝜋𝑅 ∫ �̇�𝑔

𝑧

𝑧0

𝑑𝑧 (2.5) 

Substituindo a Equação (2.5) na Equação (2.3) e rearranjando os fatores é possível obter 

a Equação (2.6) para o cálculo da espessura do filme. 

𝑆 = [3𝜂𝑚𝑖𝑠 (
�̇�0

2𝜋𝑔𝑅𝜌𝑚𝑖𝑠
2 −

1

𝑔𝜌𝑚𝑖𝑠
2 ∫ �̇�𝑔

𝑧

𝑧0

𝑑𝑧)]

1

3

 (2.6) 

Onde as variáveis são:  

 �̇�0 é a vazão da alimentação na entrada do evaporador (kg/s);  

 �̇�𝑔 é a taxa de evaporação global em cada posição axial (kg/m²s).  
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2.3.1.3 Taxa de evaporação na superfície do filme líquido  

A taxa de evaporação na superfície do filme líquido pode ser obtida pela teoria cinética 

dos gases, considerando as propriedades anisotrópicas do vapor. Supõe-se que as propriedades 

anisotrópicas das moléculas evaporadas são eliminadas se o número de colisões for maior que 

dois (KAWALA, 1983). Com essa consideração, a equação de Langmuir-Knudsen modificada 

é utilizada no cálculo da taxa de evaporação para cada pseudo-componente. 

�̇�𝑞 = 𝑥𝑞𝑠𝑃𝑞
𝑣𝑎𝑝 (

𝑀𝑞

2𝜋𝑅𝑔𝑇𝑠
)

1 2⁄

(
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
) [1 − (1 − 𝐹) (1 − 𝑒

−
ℎ

𝑘𝑎𝛽)
𝑛

] (2.7) 

 

Onde as variáveis são:  

 �̇�𝑞 é a taxa de evaporação do pseudo-componente q na superfície do filme 

(kg/m²s);  

 𝑃𝑞
𝑣𝑎𝑝

 é a pressão de vapor do pseudo-componente q na superfície do filme 

(Pa);  

 𝑥𝑞𝑠 é a fração molar do pseudo-componente q na superfície do filme;  

 𝑀𝑞 é a massa molar do pseudo-componente q (g/mol);  

 (
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
) é o fator de correção da pressão a vácuo, onde P é a pressão de vácuo 

aplicada no sistema e Pref é a pressão residual gerada no evaporador pelo ar 

atmosférico que se infiltra no sistema devido ao alto vácuo (Pa);  

 𝑅𝑔 é a constante universal dos gases ideais (J/kmol K);  

 𝑇𝑠 é a temperatura da superfície do filme (K);  

 F é uma relação entre as superfícies de condensação e evaporação 

(adimensional);  

 h é a distância entre o evaporador e o condensador (m);  

 ka é o grau de anisotropia do vapor no espaço entre o evaporador e o 

condensador (adimensional);  

 β é o livre percurso médio das moléculas (m);  

 n é o número de colisões intermoleculares. Segundo Kawala e Stephan 

(1989) o valor de n, com o qual se obtém a melhor concordância entre os 

resultados experimentais e o modelo é 5. 

As variáveis F e ka são calculadas através das Equações 2.8 e 2.9, respectivamente: 
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𝐹 =
𝐴𝑘

𝐴𝑘 + 𝐴𝑣
 (2.8) 

 

𝑙𝑜𝑔𝑘𝑎 = 0,2𝐹 + 1,38(𝐹 + 0,1)4 (2.9) 

 

Onde as variáveis são:  

 𝐴𝑘 é a área da superfície de condensação (m2);  

 𝐴𝑣 é a área da superfície de evaporação (m2).  

Quando o sistema envolve multicomponentes, a taxa de evaporação global é calculada 

por: 

�̇�𝑔 = ∑ 𝑥𝑞

𝑁

𝑞=1

�̇�𝑞 (2.10) 

 

 

2.3.1.4 Perfil de temperatura no filme líquido  

 

O calor necessário para a evaporação do líquido é fornecido a partir das camadas 

internas do evaporador através dos efeitos de condução (parede do evaporador) e convecção 

forçada (agitação com alto vácuo). Esse fenômeno promova um gradiente de temperatura radial 

no líquido. Um gradiente de temperatura axial também se desenvolve e altera a taxa de 

evaporação (SENZANO, 2014). 

Para a obtenção do perfil da temperatura no filme líquido, é utilizado a equação de 

Fourier-Kirchhoff em coordenadas cilíndricas no estado estacionário. Nesse processo, a 

transferência de calor na direção axial é desprezível. A Equação (2.11) representa o balanço de 

energia para uma mistura, na qual é possível avaliar a temperatura máxima que a amostra foi 

trabalhada. 

𝑊𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝛼𝑚𝑖𝑠 [

1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑧
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
] (2.11) 

 

𝛼𝑚𝑖𝑠 =
𝜆𝑚𝑖𝑠

𝜌𝑚𝑖𝑠𝑐𝑝𝑚𝑖𝑠
 (2.12) 

 

Onde as variáveis são:  

 T é temperatura do filme numa posição axial e radial particular (K);  

 𝛼𝑚𝑖𝑠 é a difusividade térmica da mistura a destilar (m2/s);  
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 𝜆𝑚𝑖𝑠 é a condutividade térmica da mistura a destilar (W/m K);  

 𝜌𝑚𝑖𝑠 é a densidade da mistura a destilar (kg/m3);  

 𝑐𝑝𝑚𝑖𝑠 é o calor específico da mistura a destilar (J/kg K).  

As condições iniciais e de contorno do sistema são: 

 T = T0, para 𝑧 = 0 𝑒 𝑅 − 𝑆 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑟
= 0 

 T = TW, para ambos 𝑟 = 𝑅 e 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑟
=

∑(�̇�𝑞∆𝐻𝑞
𝑣𝑎𝑝

)

𝜆𝑚𝑖𝑠
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 𝑅 − 𝑆 𝑒 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿 

Onde: 

 Δ𝐻𝑞
𝑣𝑎𝑝

 é a entalpia de evaporação do pseudo-componente q na superfície 

do filme (J/kg). 

 

2.3.1.5 Perfil de concentração no filme líquido 

 

A Equação (2.13) representa o balanço de massa para uma mistura de multicomponentes 

para o cálculo do perfil de concentração no filme líquido. 

𝑊𝑧

𝜕𝐶𝑞

𝜕𝑟
= 𝐷𝑞 [

1

𝑟

𝜕𝐶𝑞

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶𝑞

𝜕𝑟2
] (2.13) 

 

Onde:  

 𝐶𝑞 é a concentração em fração molar do pseudo-componente q;  

 𝐷𝑞 é o coeficiente de difusão do pseudo-componente q (m²/s).  

As condições iniciais e de contorno do sistema são: 

 𝐶𝑞 =  𝐶𝑞0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 = 0 𝑒 𝑅 − 𝑆 ≤ 𝑟 ≥ 𝑅 

 
𝜕𝐶𝑞

𝜕𝑟
= 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 𝑅 𝑒 0 ≤ 𝑧 ≥ 𝐿 

 
𝜕𝐶𝑞

𝜕𝑟
=

�̇�𝑔−𝐶𝑞𝑀𝑞(∑
�̇�𝑣
𝑀𝑣

)

𝜌𝑚𝑖𝑠𝐷𝑞
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 𝑅 − 𝑆 𝑒 0 ≤ 𝑧 ≥ 𝐿  

Onde:  

 �̇�𝑣 é a taxa de evaporação do pseudo-componente ν na mistura (diferente 

do pseudo-componente q), na superfície do filme (kg/m² s);  

 𝑀𝑣 é a massa molar do pseudo-componente ν na mistura (g/mol).  
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2.3.1.6 Taxa global de destilado 

 

A taxa global de fluxo de massa do destilado é calculada pela soma das taxas de 

destilados locais ao longo do comprimento do evaporador. A taxa global do fluxo de massa, 

definida por Kawala e Stephan (1989), é calculada pela Equação (2.14). 

𝐷𝑧 = ∑ �̇�𝑔𝐴𝑧

𝐿

𝑧=0

 
(2.14) 

𝐴𝑧 = 2𝜋(𝑅 − 𝑆)∆𝑍 
(2.15) 

 

Onde:  

 𝐷𝑧  é a taxa global de destilado (kg/s);  

 𝐴𝑧  é a área superficial do filme líquido a uma distância z (m²).  

 

2.4 ESTADO DA ARTE 

 

 Existem vários trabalhos na área de destilação molecular, dentre os quais destaca-se a 

aplicação na área de lipídios, obtenção de tocoferóis e fitoesteróis, dentre outros.  

Batistella (1999) realizou o desenvolvimento da técnica de destilação molecular para 

compostos relacionados à química fina, como a obtenção de carotenos (Pró- vitamina A) a partir 

do óleo de palma. O autor verificou que a tecnologia empregada foi satisfatória na obtenção de 

produtos de alto valor agregado, como os carotenos. 

Xu et al. (2002) usaram a destilação molecular na purificação de lipídeos estruturados, 

produzidos a partir do óleo de colza com ácido cáprico (acidólise enzimática) e de óleo de peixe 

com tricaprína. Os lipídeos que são obtidos a partir da acidólise enzimática contêm, geralmente, 

uma larga quantidade de ácidos graxos livres, de cadeias médias e longas. A temperatura do 

evaporador e a vazão de alimentação são parâmetros que foram otimizados, considerando-se a 

quantidade de ácidos graxos livres no produto residual, além da perda de tocoferol a partir do 

óleo de partida. Os autores verificaram que em condições que resultaram em um menor 

conteúdo de ácidos graxos livres, houve uma maior perda de tocoferóis. 

Nieuwoudt, Crause e Rand (2002) realizaram um estudo comparativo entre os processos 

de destilação molecular e de extração com fluido supercrítico para o fracionamento de 

oligômeros. Como resultados obteve-se que a destilação molecular é mais eficiente que a 
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extração supercrítica, uma vez que para produzir a mesma separação obtida pela destilação 

molecular, a extração com fluido supercrítico necessita de altas razões de solvente.  

Campos, Litwinenk e Marangonai (2003) utilizaram a destilação molecular como 

ferramenta para realizar o fracionamento da gordura do leite. Eles observaram a obtenção de 

frações com propriedades químicas e físicas distintas. Na corrente de destilado foram obtidos 

ácidos graxos de cadeias curtas e glicerídeos de baixo peso molecular, enquanto o resíduo 

apresentou ácidos graxos de cadeias longas e glicerídeos de alto peso molecular. Alguns 

parâmetros importantes foram avaliados, como o teor de sólidos, a composição lipídica, a 

cinética de cristalização, a microestrutura e a reologia das correntes emergentes do processo de 

destilação molecular em função da temperatura de destilação. 

Hirota et al. (2003) utilizaram a destilação molecular a fim de realizar a concentração 

dos tocoferóis e esteróis, partindo-se do destilado de desodorização do óleo de soja (DDOS). 

Os autores utilizaram o procedimento de purificação da fração de ésteres, que foram obtidos 

após o tratamento de hidrólise catalisada por uma lipase (Candida rugosa) dos acilgliceróis. 

Foi obtida uma boa purificação dos ésteres através da destilação molecular, com 97,3% de 

pureza e 87,7% de recuperação. 

Martins et al. (2006b) utilizaram o destilador molecular de filme descendente agitado 

para remover os AGL e concentrar tocoferóis do destilado desodorizado do óleo de soja. Foram 

empregadas diferentes condições de operação (temperatura do evaporador e vazão de 

alimentação).  Nesse estudo, foi possível obter um produto com 6,4% de ácidos graxos livres e 

18,3% de tocoferóis a partir da matéria-prima inicial (com 57,8% de ácidos graxos livres e 

8,97% de tocoferóis) com temperatura do evaporador a 160 ºC e vazão de alimentação de 1,248 

kg/h. 

Guo et al. (2010) utilizaram o destilador molecular do tipo KDL-5 a fim de favorecer o 

fracionamento do bio-óleo obtido da pirólise de material celulósico. Como resultado da 

aplicação desta técnica, eles obtiveram um rendimento 27% maior em comparação ao método 

tradicional de destilação à vácuo. 

Pinto (2010) realizou a extração dos carotenos, a partir do óleo de palma bruto, por 

destilação molecular, sendo necessárias etapas anteriores ao processo para se trabalhar em 

condições mais brandas. Estas etapas foram reações de neutralização e transesterificação. Com 

a destilação molecular o autor conseguiu recuperações de carotenos de 306 ppm até 25900 ppm 

de concentração. Além disso, dois produtos importantes durante a concentração dos carotenos 

foram obtidos, sendo um deles o biodiesel, com as condições exigidas pelo mercado, e o outro 

foi o sabão. 
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Galúcio (2011) realizou o estudo da glicerólise química do óleo de girassol, extraindo 

os monoacilgliceróis (MAG) obtidos via destilação molecular. Na primeira destilação retirou-

se 99,5% de GL. Na segunda destilação molecular concentraram-se os MAG em 82,6% na 

corrente de destilado. A destilação molecular de filme descendente agitado (UIC-GmbH) 

mostrou-se uma ótima alternativa para concentração de MAG termicamente degradáveis. 

No trabalho de Vázquez e Akoh (2010), o principal objetivo foi obter frações 

enriquecidas em ésteres etílicos de cadeia curta e média a partir de uma mistura de óleos. Para 

este fim, o óleo de coco e gordura do leite passaram pela reação de transesterificação para a 

transformação dos triacilgliceróis nos seus correspondentes ésteres etílicos de ácidos graxos. 

Foi realizado um estudo detalhado das condições de fracionamento dos ésteres utilizando a 

destilação molecular. Diferentes condições foram exploradas, como: as taxas de alimentação; 

temperaturas e condições de funcionamento, com etapas sucessivas ou um único passo. A 

composição e rendimento de ésteres etílicos de cadeia curta e média foram determinados a partir 

da destilação em diferentes condições. Alta pureza dos ésteres etílicos de cadeia curta e média 

(94% em peso) foi obtida com um rendimento de 50%.  

Solaesa et al. (2015) desenvolveram a produção de monoacilglicerídeos (MAG) ricos 

em ômega-3 através da destilação molecular, a partir de uma mistura de acilglicerol produzido 

por glicerólise química do óleo de sardinha. A primeira destilação foi realizada a 110 °C para 

remover completamente o glicerol; a segunda destilação foi realizada a 150 °C, obtendo-se 91% 

de pureza e 94% de recuperação dos MAG. Este trabalho também demonstrou que a destilação 

molecular é capaz de concentrar o ômega-3 em forma de MAG a determinadas temperaturas do 

evaporador, como 125 °C, em que esses ácidos graxos são concentradas nos resíduos. 

O fracionamento supercrítico dos ésteres etílicos de ácidos graxos a partir do óleo de 

manteiga foi investigado por Torres et al. (2009). O principal objetivo desse estudo foi obter 

extratos ricos em ésteres etílicos de ácidos graxos de cadeia curta e média. Foi realizado uma 

transesterificação do óleo de manteiga original a fim de transformar os triacilgliceróis em 

ésteres etílicos de ácidos graxos. Em seguida, várias extrações de fluido supercrítico foram 

realizadas, utilizando pressões variando de 8,9 para 18,6 MPa e temperaturas diferentes (48 e 

60 ° C).  A composição e produção de ésteres de cadeia média e curta foi avaliada em diferentes 

condições de extração. Foi obtido ~ 70% de ésteres etílicos de ácidos graxos de cadeia curta e 

média nas condições de 101 bar e 60 °C.  

Sobre a utilização de tensoativos no processo de destilação molecular, Lucena (2013) 

pesquisou a aplicação de tensoativos não iônicos, da classe do nonilfenol etoxilado, com o 

propósito de favorecer a destilação molecular do petróleo, visando aumentar o grau de 
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recuperação da fração do destilado obtido no processo. Os resultados mostraram que o 

Ultranex-18 apresentou maior capacidade de destilação frente ao Ultranex-50 e que a aplicação 

de tensoativo na destilação molecular de petróleo favoreceu o processo, já que houve o aumento 

da concentração de compostos leves obtidos.  

O trabalho de Senzano (2014) consistiu na simulação do processo de destilação 

molecular de filme descendente do petróleo. Como resultados, obtiveram-se o perfil de 

temperatura, o qual apresentou-se coerente com os reproduzidos pela literatura. O autor 

observou uma leve distorção nos valores iniciais desse perfil em consequência da natureza do 

óleo estudado ser mais leve que o da literatura. Os resultados dos perfis de concentração 

mostraram-se que as concentrações dos mais voláteis diminuem e as dos menos voláteis 

aumentam em função do comprimento do evaporador. O perfil de velocidade tende a aumentar 

até um ponto máximo e em seguida diminui e a espessura do filme diminui, ambos em função 

do comprimento do evaporador. 

Como pode ser observado, existe uma ampla aplicação dos processos de destilação 

molecular, mostrando-se como um método utilizado principalmente na concentração e 

purificação de substâncias. No presente trabalho, será realizado um estudo sobre o 

enriquecimento em compostos insaturados a partir do óleo de girassol. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capitulo é apresentada uma descrição dos equipamentos e reagentes utilizados 

neste trabalho, bem como a metodologia escolhida para a destilação molecular do óleo de 

girassol. 

3.1 EQUIPAMENTOS 

Os seguintes equipamentos foram utilizados para a realização dos experimentos no 

presente trabalho: 

 Cromatógrafo à gás; 

 Reator acoplado ao sistema de refluxo; 

 Rotaevaporador; 

 Estufa; 

 Destilador Molecular de filme descendente (agitado) KDL-1; 

 Balança analítica com precisão de 0,0001g;  

 Reômetro; 

 Vidrarias em geral. 

 

3.2 REAGENTES  

 

 Hidróxido de sódio P.A.; 

 Permanganato de potássio P.A; 

 Álcool metílico P.A.; 

 Ácido clorídrico P.A; 

 Álcool etílico 95%; 

 Éter etílico P.A.; 

 Solução de Iodo-Cloro segundo Wijs; 

 Tetracloreto de carbono; 

 Tiossulfato de sódio P.A.; 

 Carbonato de cálcio P.A.; 

 Amido solúvel; 

 Iodeto de potássio P.A.; 

 Óleo de girassol refinado de marca comercial; 

 n-hexano 97%.  
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3.3 MÉTODOS 

 

Serão utilizados os seguintes métodos para caracterização do óleo, quantificação e 

identificação dos componentes presentes. 

 

3.3.1 Métodos de caracterização 

 

3.3.1.1 Índice de acidez 

 

Este índice refere-se a quantidade em miligramas de KOH necessários para neutralizar 

os ácidos graxos livres presentes em 1 g da amostra de óleo. Essa medida também representa o 

grau de envelhecimento do óleo ou graxa. O aquecimento e a luz são responsáveis por acelerar 

a hidrólise dos glicerídeos presentes nos óleos. Como consequência, o índice de acidez não 

pode ser considerado uma constante, visto que o mesmo varia com o tempo, tipo de extração, 

além da qualidade de armazenagem do óleo ou graxa (MORETTO; ALVES, 1986). 

O índice de acidez do óleo de girassol foi determinado pelo método descrito por Moretto 

& Alves (1986). Nesse método dois gramas do óleo foram colocados em um Erlenmeyer de 

125 mL, adicionando-se 25 mL de uma solução de éter etílico e etanol (2:1) neutra e duas gotas 

de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. Posteriormente, titulou-se com uma solução aquosa 

de hidróxido de sódio 0,1 N até ocorrer a viragem, observada com o aparecimento da cor rosada. 

O índice de acidez foi calculado pela Equação (3.1). 

 

𝐼𝐴 =
𝑉 ∗ 𝑓 ∗ 100 ∗ 0,0282

𝑃
 (3.1) 

 

Onde: 

IA = Índice de Acidez;  

V = Volume de NaOH usado na titulação (mL); 

  f = Fator de correção da solução de NaOH;  

P = Peso de óleo utilizado na análise (g). 
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3.3.1.2 Índice de iodo 

 

O índice de iodo é um parâmetro usado para prever a presença de duplas ligações em 

ácidos graxos. Quanto maior o valor encontrado para este índice, maior o grau de insaturação, 

mostrando, assim, um indicativo da tendência à oxidação dos óleos vegetais. Esse índice pode 

ser expresso em termos do número de centigramas de iodo absorvido por grama da amostra (% 

iodo absorvido), em condições específicas de ensaio (IAL, 2008). 

A reação de adição do iodo às duplas ligações deve ocorrer sem aquecimento e na 

ausência de luz, com a finalidade de prevenir as reações indesejáveis de substituição alílica. 

Essa substituição eleva o consumo de iodo, conduzindo a resultados errôneos. 

Para a determinação do índice de iodo foi utilizado o método mostrado por Moretto & 

Alves (1986). Uma massa de 0,25g da amostra foi pesada em um erlenmeyer e foi conduzida a 

uma capela para adição de 10 mL de tetracloreto de carbono. Utilizando uma pipeta, 25 mL de 

solução de Wijs foram adicionados ao erlenmeyer, e após leve agitação, permaneceram em 

ambiente livre de luz direta por um período de 30 minutos. Passados os 30 minutos, o frasco 

recebeu 10 mL de solução de iodeto de potássio (15% m/v) e 100 mL de água destilada 

previamente fervida. A mistura foi então titulada com a solução de tiossulfato de sódio 0,1N 

até coloração amarelada, quando foram adicionados 2 mL de solução indicadora de amido (1% 

m/v) e continuou-se a titulação até tornar-se incolor. Foram realizados também ensaios em 

branco para satisfazer a Equação (3.2). 

 

𝐼. 𝐼𝑜𝑑𝑜 =
(𝐵 − 𝐴) × 𝑀𝑁𝑎2𝑆3𝑂4 × 12,69

𝑃
 (3.2) 

Em que: 

B = mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação do branco; 

A = mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação da amostra; 

𝑀𝑁𝑎2𝑆3𝑂4 = Molaridade do tiossulfato corrigida; 

P = g da amostra. 

Todas as análises de índice de iodo realizadas nesse trabalho foram executadas em 

duplicata. 
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3.3.1.3 Viscosidade 

 

Os valores para a viscosidade dinâmica das amostras de óleo vegetal foram obtidas por 

um reômetro Brookfield Viscometer – Brookfield Engineering Labs, nos seguintes parâmetros: 

rotação máxima do spindle de 300 rpm e taxa de cisalhamento máxima de 3000 1/s. Diferentes 

taxas de cisalhamento foram aplicadas para avaliar a capacidade de deformação do óleo, na 

temperatura especificada, sendo o registro das leituras realizado de forma automática. 

  

3.3.1.4 Análise por cromatografia gasosa do óleo de girassol 

 

A cromatografia a gás (CG) tem sido uma técnica analítica muito utilizada na 

determinação de ácidos graxos em sementes de plantas oleaginosas, biosíntese e metabolismo 

humano (SEPPANEN-LAAKSO; LAAKSO; HILTUNEN, 2002). A análise por CG, em termos 

de separação qualitativa e quantitativa de misturas complexas permite boa resolução como 

mostrado através dos picos finos simétricos; alta repetibilidade e reprodutibilidade do tempo de 

retenção; alta precisão e exatidão na quantificação baseada na área do pico medida; dentre 

outros (SEPPANEN-LAAKSO; LAAKSO; HILTUNEN, 2002). 

 Para a identificação dos ésteres presentes no óleo em análise foi utilizada a 

cromatografia gasosa. O óleo passou pelo processo de transesterificação a fim de transformar 

os ácidos graxos em compostos mais voláteis, como os ésteres metílicos. 

O equipamento utilizado é equipado com injetor split, da marca Shimadzu, modelo 

GCMS-QP2010, com amostrador automático (Figura 3.1). A coluna capilar utilizada foi uma 

Durabond - DB-5HT (Agilent Technologies). O gás de arraste utilizado foi o Hélio, em uma 

vazão de 2,79 mL.min-1, e o volume de injeção de amostra foi de 0,1 µL. A temperatura do 

detector MS foi de 250 ºC. 
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FIGURA 3.1: CROMATÓGRAFO À GAS (SHIMADZU, MODELO GCMS-QP2010). 

 

 Fonte: O autor. 

 

Foram pesadas 0,05 g da amostra no recipiente de análise, numa proporção 5:20 

(amostra e solvente). O solvente utilizado para diluição das amostras foi o n-hexano com 97% 

de pureza. Os ácidos graxos foram identificados por comparação do espectro de massas com os 

padrões existentes na biblioteca do software (Mass Spectral Database NIST/EPA/NIH) e com 

o padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos (Sigma-Aldrich). A programação do forno para 

a realização das análises de teor de ésteres está apresentada na Tabela 3.1. 

 

TABELA 3.1: CONDIÇÕES DE PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA DO FORNO 

PARA ANÁLISE DE TEOR DE ÉSTER. 

Temperatura inicial 40 °C 3 minuto 

Taxa de aquecimento 01 180 °C 3 minuto 

Taxa de aquecimento 02 240 °C 20 minuto 

Fonte: O autor 

 

A solução padrão foi, então, injetada no equipamento para a determinação dos tempos 

de retenção (tR) de cada componente, e tempos de retenção relativos (tRR). Os tempos de 

retenção relativos foram calculados em relação ao éster palmitato de metila, o qual apresenta 

um pico com boa resolução, podendo ser utilizado como referência. Os tRR são calculados 
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dividindo-se o tempo de retenção tR de cada componente pelo tempo de retenção do éster 

palmitato de metila. 

Esse procedimento possibilita a identificação dos componentes presentes nas amostras 

do óleo em estudo. A Tabela 3.2 mostra a ordem de eluição de acordo com a pressão de vapor 

de cada éster metílico. Observa-se que quanto maior a pressão de vapor, menor o seu tempo de 

retenção, ou seja, mais rapidamente o éster percorre e deixa a coluna cromatográfica. 

 

TABELA 3.2: TEMPO DE RETENÇÃO (TR) E TEMPO DE RETENÇÃO RELATIVO 

(TRR) DOS ÉSTERES METÍLICOS. 

Componente TR TRR* 

Éster metílico do ácido caproico 4,064 0,225 

Éster metílico do ácido caprílico 7,809 0,433 

Éster metílico do ácido cáprico 10,848 0,601 

Éster metílico do ácido undecanóico 12,192 0,675 

Éster metílico do ácido Láurico 13,465 0,746 

Éster metílico do ácido tridecanoico 14,657 0,812 

Éster metílico do ácido mirístico 15,798 0,875 

Éster metílico do ácido 11-Octadecenóico 16,724 0,927 

Éster metílico do ácido pentadecanóico 16,871 0,935 

Éster metílico do ácido palmitato 17,740 0,983 

Éster metílico do ácido palmítico 18,050 1,000 

Éster metílico do ácido cis-10-Heptadecenoico 19,168 1,062 

Éster metílico do ácido margárico 19,568 1,084 

Éster metílico do ácido gama-linolênico 20,393 1,130 

Éster metílico do ácido linoleico 20,659 1,145 

Éster metílico do ácido elaídico 20,777 1,151 

Éster metílico do ácido oleico 20,848 1,155 

Éster metílico do ácido esteárico 21,116 1,170 

Éster metílico do ácido 5,8,11,14-Eicosatetraenóico 22,288 1,235 

Éster metílico do ácido cis-5,8,11,14,17-

Eicosapentaenóico 
22,334 1,237 

Éster metílico do ácido cis-11,14-Eicosadienóico 22,596 1,252 

Éster metílico do ácido cis-11-Eicosenóico 22,644 1,255 

Éster metílico do ácido Heneicosanóico 23,517 1,303 

Éster metílico do ácido 4,7,10,13,16,19-

Docosahexaenóico 
23,640 1,310 

Éster metílico do ácido Behênico 24,268 1,344 

Éster metílico do ácido Tricosanóico 25,131 1,392 

Éster metílico do ácido 15-Tetracosenóico 25,894 1,435 

Éster metílico do ácido Tetracosanóico 26,202 1,452 

*Tempo de retenção relativo ao éster metílico do ácido palmítico. 

Fonte: O autor. 
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Através da Figura 3.2 verifica-se uma sensibilidade diferente para cada um dos 

componentes da solução padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos. 

 

FIGURA 3.2: CROMATOGRAMA DOS ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS. 

 

            Fonte: O autor. 

 

3.3.2 Transesterificação do óleo de girassol 

 

O óleo de girassol é composto por moléculas de alta massa molar, sendo preciso 

temperaturas muito altas para promover a destilação molecular. Assim, faz-se necessário a 

quebra dessas moléculas em ésteres mais leves, pois esses compostos mais leves exigem menor 

temperatura de evaporação, evitando assim a degradação térmica dos compostos analisados. 

Esse processo deve ser realizado também pelo fato dos compostos presentes no óleo 

necessitarem ser transformados em ésteres metílicos para posterior análise por cromatografia 

gasosa. 

 Na reação de transesterificação, os triglicerídeos reagem com o álcool em excesso 

formando, com auxílio de uma base, os ésteres de alquila e glicerol. O mecanismo de 

transesterificação está mostrado a seguir: 

 

𝑇𝐺 + 𝑅𝑂𝐻 ↔ 𝐺𝐿 + 𝐸𝐴 (3.1) 

5,817 9,983 14,15 18,317 22,483 26,65
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O processo de transesterificação desenvolvido no presente trabalho foi utilizado por 

Rashid et al. (2008). Nesse procedimento, as reações foram conduzidas na razão molar de 6:1 

(metanol:óleo), com 1% de hidróxido de sódio, 600 rpm de agitação por 120 minutos. A Figura 

3.3 mostra o aparato experimental utilizado na transesterificação. 

 

FIGURA 3.3: APARATO EXPERIMENTAL PARA A REALIZAÇÃO DA 

TRANSESTERIFICAÇÃO. 

 

Fonte: O autor 

 

3.3.2.1 Rotaevaporação 

 

Após a etapa de transesterificação, o álcool em excesso deve ser retirado através do 

processo de rotaevaporação.  

 

3.3.2.2 Decantação 

 

Por diferença de densidade, a mistura formada pode ser separada em duas fases. 

Utilizando-se um funil de decantação é possível obter na parte superior os ésteres metílicos e 

na parte inferior a glicerina. 
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3.3.2.3 Lavagem 

 

Após o processo de decantação, é necessário realizar uma lavagem com uma solução de 

HCl 0,1 N e água destilada, à 90 °C, a fim de retirar os resíduos como o catalisador básico e 

metanol, deixados pela etapa de transesterificação. 

 

3.3.2.4 Secagem 

 

Com a finalidade de eliminar os compostos voláteis como água e metanol, foi realizado 

um processo de secagem na estufa à 60 °C. Posteriormente foi utilizado o sulfato de sódio 

anidro a fim de garantir a retirada da umidade dos ésteres metílicos. 

 

3.3.3 Destilação molecular 

 

Após o processo transesterificação, os ésteres metílicos foram introduzidos no destilador 

molecular para a obtenção das correntes de resíduo e destilado. Foram utilizadas condições de 

pressão e temperatura específicas para evitar a degradação dos compostos presentes no óleo. 

As frações de destilado e resíduo foram analisadas através da cromatografia gasosa, com a 

finalidade de verificar a concentração dos compostos insaturados presentes nas correntes de 

destilado e resíduo. 

 

3.3.3.1 Descrição do destilador molecular de filme descendente KDL-1 

 

A planta básica do destilador molecular KDL-1 é mostrada na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiais e Métodos                                                                                             50 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral, Janeiro/2016   
 

FIGURA 3.4: FOTO DO DESTILADOR MOLECULAR DE FILME DESCENDENTE KDL-

1 (NUPEG/UFRN). 

 

    Fonte: O autor. 

 

1. Recipiente de destilação, evaporador com condensador interno, ambos encamisados; 

2. Recipiente de alimentação com válvula dosadora; 

3. Frascos de coleta de resíduo e destilado; 

4. Armadilha para coleta dos compostos voláteis; 

5. Unidade de aquecimento do evaporador; 

6. Unidade de resfriamento do condensador; 

7. Unidade de aquecimento do frasco de alimentação; 

8. Conjunto de sistema de bombas de vácuo: bomba de difusão e bomba rotatória; 

9. Sistema de agitação composta por um motor de agitação e palhetas rotativas; 

10. Display de pressão; 

11. Sistema de distribuição de energia. 

Durante o processo são geradas as corrente de destilado e de resíduo. Porém, caso a 

amostra contenha compostos voláteis em sua composição, os mesmos serão retidos na “trap”.  
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3.3.3.2 “Split ratio”  

 

A matéria-prima introduzida no destilador molecular se divide em duas correntes de 

produtos. Parte do material é volatilizado e condensado na corrente de destilado. A outra fração, 

que não foi volatilizada é coletada como resíduo. 

 A razão D/R trata-se de uma relação entre a massa da corrente de destilado e a massa 

da corrente de resíduo (Equação 3.3). Conhecida também como “Split ratio”, essa razão 

caracteriza-se como um parâmetro capaz de incorporar os efeitos das variáveis da destilação 

molecular, temperatura do evaporador e vazão de alimentação, podendo facilitar a análise dos 

resultados obtidos (MARTINS et al., 2006a). Essa razão foi estudada no trabalho de Ito (2007), 

o qual apresentou as melhores condições de vazão de alimentação e temperatura do evaporador 

para a obtenção de altos percentuais de destilado. Pode-se também utilizar a razão D/R para 

fazer o scale-up do equipamento. 

 

𝑅𝑎𝑧𝑎𝑜 (
𝐷

𝑅
) =  

(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜)

(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜)
 (3.3) 

 

Outra razão estudada é a D/F (massa da corrente de destilado em função da massa da 

corrente de alimentação). Esta razão mostra quanto da matéria-prima alimentada foi volatilizada 

e obtida como destilado. Quanto menor a temperatura do evaporador, maior a quantidade de 

compostos pesados presentes na corrente de resíduo. 

 

3.3.3.3 Planejamento experimental 

 

No planejamento de experimentos, o principal objetivo é estabelecer a relação entre uma 

ou mais variáveis resposta e um conjunto de fatores de interesse. No planejamento do tipo 

fatorial comum 2k, cada fator estudado varre apenas dois níveis, inferior (-) e superior (+), 

acrescidos do nível central (0), o qual permite a estimativa dos erros contidos nos experimentos. 

O modelo utilizado no presente estudo foi o planejamento composto central, o qual é ideal para 

experimentação sequencial e permite que uma quantidade razoável de informações seja 

utilizada para o teste da falta de ajuste. No planejamento composto central, cada fator estudado 

varre cinco níveis distintos, ao invés de três níveis. Os novos níveis, axial superior 

(+α=+1,4142) e axial inferior (-α=-1,4142), incrementam quatro corridas a mais no 

planejamento completo, caracterizando uma configuração em formato de estrela (CALADO; 
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MONTGOMERY, 2003). Através desse tipo de planejamento é possível obter um modelo 

quadrático com as variáveis independentes em estudo.  

 Algumas variáveis afetam o processo da destilação molecular, dentre elas selecionou-

se a temperatura do evaporador e do condensador.  As variáveis foram escolhidas para a 

realização de um planejamento do tipo composto central, com base no trabalho de Lucena 

(2013). A Tabela 3.3 apresenta a faixa de valores das variáveis independentes em estudo. 

 

TABELA 3.3: FATORES E NÍVEIS EMPREGADOS NO PLANEJAMENTO 

EXPERIMENTAL DO TIPO ESTRELA. 

                                   Fatores 

Níveis 

TE 

(ºC) 

TC 

(°C) 

-α(-1,41) 75 7,95 

-1 80 10 

0 90 15 

1 100 20 

α(1,41) 105 22,05 

*TE = Temperatura do evaporador; TC = Temperatura do condensador. 

Fonte: O autor 

 

Foram mantidas constantes as demais variáveis do processo de destilação como: 

temperatura de alimentação (60 °C), velocidade de agitação (450 rpm), vazão de alimentação 

(1mL/min) e pressão do sistema (~2x10-1 mbar). Essas variáveis foram fixadas com base em 

testes preliminares realizados no equipamento. A resposta analisada foi a porcentagem de 

resíduo obtida pela destilação molecular do óleo de girassol e calculada através da Equação 

(3.4). 

%𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜
𝑥100 (3.4) 

 

Os valores codificados adotados estão reunidos na Tabela 3.4. 
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TABELA 3.4: MATRIZ DO PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL PARA A 

DESTILAÇÃO MOLECULAR DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

Ensaio TE TC 

1 -1 -1 

2 -1 1 

3 1 -1 

4 1 1 

5 -1,414 0 

6 1,414 0 

7 0 -1,414 

8 0 1,414 

9C 0 0 

10C 0 0 

11C 0 0 

Autor: O autor  

 

Para o tratamento do planejamento experimental foi utilizado o software STATISTICA 

8. A análise dos efeitos significativos sobre a resposta desejada, foi apresentada em um 

diagrama de pareto, bem como em uma tabela mostrando os efeitos significativos para um nível 

de confiança de 95%. Para validação do modelo, isto é, para verificar se o modelo tem 

significância estatística e é preditivo, foi realizada a análise de variância (ANOVA). O ajuste 

foi verificado através do valor do coeficiente de determinação (R²) e dos valores de Ftabelado 

e Fcalculado. As superfícies de reposta também foram analisadas a fim de identificar os efeitos 

das variáveis sobre as respostas de interesse, bem como as condições ótimas de operação. 

Assim, através do presente planejamento experimental é possível realizar o estudo dos 

diferentes fatores simultaneamente (LIMA, 2008).  

 

3.3.3.4 Determinação do percentual de ésteres metílicos de ácidos graxos 

A identificação dos ácidos graxos foi realizada por comparação dos tempos de retenção 

das amostras com o tempo de retenção do padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos. 

Empregou-se, para o cálculo da composição para cada ácido graxo (% AG), a Equação (3.5). 

%𝐴𝐺 =
𝑆𝑃𝐴𝐺

∑ 𝑆𝑃𝐴𝐺
𝑥100 (3.5) 

Onde:  

𝑆𝑃𝐴𝐺 = Área de cada pico de ácido graxo; 

∑ 𝑆𝑃𝐴𝐺 = Somatório de todas as áreas dos picos de ácidos graxos. 
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3.4 SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE DESTILAÇÃO MOLECULAR DO ÓLEO DE 

GIRASSOL 

 

Foi realizada uma simulação do processo de destilação molecular do óleo de girassol. O 

objetivo foi adaptar um simulador desenvolvido no trabalho de Senzano (2014), o qual realizou 

a destilação molecular do petróleo. Os dados de entrada sobre as características do processo, do 

equipamento e caracterização dos componentes, referentes ao presente trabalho, foram 

inseridos a fim de avaliar o comportamento do óleo nas condições operadas. A simulação foi 

realizada utilizando a máxima temperatura do evaporador estudada que foi de 105 °C. 

Para modelar o processo de destilação molecular, é preciso solucionar as equações 

apresentadas no item 2.3.1, além da determinação de algumas propriedades físico-químicas do 

sistema (equações mostradas em Anexo). A resolução das equações da modelagem matemática 

do destilador molecular de filme descendente foi realizada pelo método de diferenças finitas 

implícito utilizando a linguagem de programação Visual Basic® (VBA) for Excel®. 

Foram obtidos os perfis de concentração para três diferentes vazões de alimentação (1, 

2 e 3 mL/min) a fim de avaliar a melhor condição de operação para destilação dos compostos 

presentes no óleo de girassol. As simulações desses perfis foram comparadas com os resultados 

experimentais. 

Para avaliação do comportamento do óleo no processo de destilação molecular, foram 

obtidos ainda os perfis de temperatura, velocidade e espessura do filme líquido a partir dos 

dados de entrada apresentados no Apêndice. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



Resultados e Discussões                                                                                             56 
 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral, Janeiro/2016  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos no desenvolvimento dos experimentos serão apresentados no 

presente capítulo, mostrando a caracterização do óleo em estudo, bem como as melhores 

condições de operação para o obtenção de compostos insaturados por destilação molecular. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA  

  

O óleo de girassol foi caracterizado em função de algumas propriedades físico-químicas, 

bem como em relação aos seus constituintes químicos. Para não haver interferência na reação 

de transesterificação é necessário um controle de qualidade das matérias primas utilizadas antes 

de iniciar a reação. O óleo deve apresentar índice de acidez inferior a 0,3 g ácido oleico/100g 

(ANVISA, 2015b), já que um excesso de ácidos graxos livres pode levar a reações de 

saponificação.  

A Tabela 4.1 apresenta algumas propriedades físico-químicas do óleo de girassol 

refinado.  

TABELA 4.1: ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

Parâmetros Valores experimentais 

Índice de acidez (g ácido 

oleico/100g) 
0,1 

Índice de iodo (g I2/100g da 

amostra) 
114,94 

Viscosidade à 60 °C (mPa.s) 18 

Fonte: O autor 

Observa-se um baixo índice de acidez, característica esta compatível com óleos que 

passaram por processo de refino, degomagem, dentre outros processos. 

O índice de iodo também mostrou-se dentro da faixa permitida para esse tipo de óleo, 

conforme valores apresentados na Tabela 2.1. Desta forma, não houve a necessidade de 

tratamento prévio do óleo, como acontece em alguns óleos utilizados na produção de ésteres de 

ácidos graxos. 

A viscosidade de óleo de girassol também é apresentada na Tabela 4.1. Esta propriedade 

é variável nos óleos vegetais e dependente do grau de insaturação e tamanho das cadeias graxas 

que os compõem, além de ser influenciada pela presença de ramificações e posicionamento das 

insaturações.  
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Os ácidos graxos insaturados, presentes em grande quantidade no óleo de girassol, por 

aparecerem naturalmente na configuração cis, dificultam o alinhamento destas moléculas, 

resultando em ligações intermoleculares mais fracas e assim, menor viscosidade em relação a 

outros óleos vegetais (HUI, 2006).  

 

4.2 DESTILAÇÃO MOLECULAR 

 

4.2.1 “Split ratio”  

 
  A matéria-prima, ao ser submetida à destilação molecular, se divide em duas correntes 

de produtos. Parte do material é volatilizado, condensado e retido na corrente de destilado, 

enquanto outra parte segue para a corrente de resíduo. As figuras 4.1 e 4.2 mostram o 

comportamento da corrente de destilado em relação a temperatura do evaporador para as 

diferentes vazões analisadas. 

 

FIGURA 4.1: RAZÃO “SPLIT RATIO” (D/R) VERSUS TEMPERATURA DO 

EVAPORADOR PARA DIFERENTES VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO. 

 

            Fonte: O autor. 
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FIGURA 4.2: RAZÃO D/F VERSUS TEMPERATURA DO EVAPORADOR PARA 

DIFERENTES VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO. 

 

           Fonte: O autor. 

 

As maiores razões D/F e D/R são encontradas para a menor taxa de alimentação (1 

mL/min) e alta temperatura de evaporador (110 °C). A menor taxa de alimentação promove um 

maior tempo de residência dos ésteres no destilador molecular e a maior temperatura, promove 

um aumento da pressão de vapor dos compostos e consequentemente, uma maior taxa de 

evaporação. Se a vazão de alimentação for mantida constante, ocorrerá uma diminuição na 

corrente de destilado com a redução da temperatura do evaporador.  

Nota-se que para a maior vazão analisada (3 mL/min), foram obtidas pequenas frações 

de destilado. Isso pode ser explicado porque taxas de alimentação maiores envolvem um menor 

tempo de residência para ésteres metílicos no destilador e, nestes casos, seria necessário 

aumentar significativamente a temperatura de evaporação para remover os ésteres metílicos de 

interesse, o que poderia causar a degradação térmica desses compostos. Quando uma alta taxa 

de alimentação é utilizada, a espessura da película pode aumentar, e, assim, retardar a 

evaporação dos compostos desejados. 
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A temperatura do evaporador e a vazão de alimentação exercem grande influência sobre 

a quantidade de matéria a ser destilada. Quanto maior a temperatura do evaporador, maior a 

quantidade de matéria volatilizada e portanto, destilada. 

4.2.2 Planejamento experimental 

 

O planejamento experimental avaliou a influência das variáveis temperatura do 

evaporador e condensador sobre o percentual de resíduo, aplicando a metodologia do tipo 

composto central. Nesta etapa do trabalho pode-se avaliar uma condição ótima de operação do 

sistema de destilação.  

 

4.2.2.1 Estudo do efeito da temperatura no evaporador e da temperatura do condensador na 

porcentagem de resíduo 

 

Foram realizados onze experimentos, sendo três pontos centrais. Os resultados do 

planejamento experimental fatorial do tipo composto central para a variável resposta 

porcentagem de destilado (%D) e ainda o percentual de resíduo (%R) obtido em cada 

experimento é mostrado na Tabela 4.2. À temperatura de 75 °C, tem-se início o processo de 

destilação do material em quantidades significativas. A temperatura do evaporador foi limitada 

a 105 °C para evitar a degradação térmica do óleo de girassol. 

 

TABELA 4.2: PERCENTUAL DE DESTILADO E RESÍDUO OBTIDOS PELO 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL. 

Ensaios TE TC %D %R 

1 80 10 13,98 86,02 

2 80 20 14,84 85,16 

3 100 10 74,55 25,45 

4 100 20 57,73 42,27 

5 75 15 14,95 85,05 

6 105 15 82,94 17,06 

7 90 7,95 39,96 60,04 

8 90 22,05 21,82 78,18 

9PC 90 15 35,75 64,26 

10PC 90 15 34,8 65,19 

11PC 90 15 28,04 71,96 

Desvio padrão amostral da triplicata no ponto central = ± 0,43 

                                      Fonte: O autor. 
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É possível observar pelos dados apresentados na Tabela 4.2 que a menor porcentagem 

de resíduo foi obtida no experimento 6, no qual se aplicou a maior temperatura estudada (105 

°C). Nota-se que o fator temperatura do evaporador apresenta grande influência sobre as frações 

obtidas, já que para os experimentos 3, 4 e 6 foram obtidas as maiores frações de destilado e 

consequente menores frações de resíduo. Enquanto a variação da temperatura do evaporador, 

do nível inferior para o nível superior, mostrou uma diminuição significativa de 

aproximadamente 68% na fração de resíduo, o aumento da temperatura do condensador, do 

nível inferior para o nível superior, mostrou um aumento de apenas 18,14%. Dessa forma, nota-

se que a temperatura do condensador não exerce grande influência sobre o percentual de resíduo 

obtido. 

Nota-se, ainda, uma boa reprodutibilidade dos experimentos, já que o desvio padrão 

amostral, o qual é calculado através da triplicata dos pontos centrais, apresentou um valor de 

apenas 0,43% em relação a variável resposta porcentagem de resíduo (% R). 

Através do software utilizado (STATISTICA) foi possível obter os valores dos efeitos 

de cada variável estudada como mostrado na Tabela 4.3. Esses efeitos foram calculados 

considerando o comportamento linear, quadrático e as interações entre as variáveis estudadas 

para a resposta porcentagem de resíduo. 

 

TABELA 4.3: ESTIMATIVAS DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SUAS INTERAÇÕES. 

Parâmetros Efeito 
Desvio 

padrão 
P 

Média 64,72 0,47 0,01 

TE(L) -49,90 0,47 0,01 

TE(Q) -13,85 0,62 0,03 

TC(L) 10,40 0,47 0,03 

TC(Q) 4,21 0,62 0,09 

TE(L)xTC(L) 8,84 0,66 0,05 

TE = Temperatura do evaporador; TC = Temperatura do condensador; L-Linear; Q-Quadrático. 

                                        Fonte: O autor 

Analisando a estimativa dos efeitos, é possível observar que os termos quadrático e 

linear da temperatura do evaporador mostraram-se significativos para 95% de confiança. Nota-

se um efeito negativo, ou seja, aumentando o valor dessa variável ocorre uma diminuição na 

fração de resíduo obtida. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de que o aumento da 

temperatura no evaporador aumenta também a pressão de vapor das substâncias, acarretando 

num aumento da velocidade relativa das moléculas, e assim, aumentando a taxa de evaporação 

do sistema. Vale ressaltar que apenas os efeitos significativos estão destacados em negrito. 



Resultados e Discussões                                                                                             61 
 

Tycianne Janynne de Oliveira Cabral, Janeiro/2016  

Apenas o termo linear da temperatura do condensador mostrou-se significativo para 

95% de confiança. Foi observado um efeito positivo para esse fator, mostrando que à medida 

que se aumenta a temperatura do condensador ocorre um aumento na fração de resíduo.  

A interação entre as variáveis também foi analisada. Foi obtido um efeito positivo e 

estatisticamente significativo com 95% de confiança, mostrando que essa combinação exerce 

influência sobre a resposta estudada.  

O gráfico de pareto (Figura 4.3) também realiza uma estimativa dos efeitos, porém em 

valores absolutos. Nota-se a grande influência da temperatura do evaporador mostrando um 

valor de -107,19 para um intervalo de 95% de confiança. 

 

FIGURA 4.3: GRÁFICO DE PARETO A 95% DE CONFIANÇA. 

 
      Fonte: O autor. 

 

Os coeficientes obtidos pela regressão linear também foram obtidos para a elaboração 

do modelo matemático para a resposta estudada. Vale ressaltar que apenas os coeficientes 

estatisticamente significativos foram inseridos na Equação (4.1), a qual está expressa em função 

das variáveis codificadas. 

 

𝑌 = 64,72 − 24,95𝑇𝐸 − 6,92𝑇𝐸2 + 5,20𝑇𝐶 + 4,42𝑇𝐸𝑇𝐶 (4.1) 
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Uma análise da variância para o ajuste do modelo, utilizando o método dos mínimos 

quadrados, também foi realizada. A Tabela 4.4 mostra os valores obtidos pelo teste F. 

TABELA 4.4: ANÁLISE DA VARIÂNCIA PARA A RESPOSTA PORCENTAGEM DE 

RESÍDUO NA DESTILAÇÃO MOLECULAR DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

Fonte de 

variação 
SQ G.L MQ Fcalculado Ftabelado 

Regressão 5954,66 4 1488,66 
312,09 6,39 

Resíduo 19,11 4 4,77 

Falta de ajuste 18,66 3 6,22 
14,34 215,7 

Erro puro 0,43 1 0,43 

Total 5973,77 8    

SQ= Soma quadrática total; G.L. = grau de liberdade; MQ = Média quadrática total. 

Fonte: O autor. 

 

Para que um modelo seja significativo estatisticamente, o valor de F obtido da regressão 

deve ser maior que o valor de F tabelado e o F obtido para falta de ajuste deve ser menor que o 

F tabelado. Dessa forma, o modelo deve ser significativo e preditivo. Todos os valores de F 

tabelado para o nível de confiança de 95%. 

 Através dos valores calculados e tabelados, verifica-se que o modelo é significativo e 

preditivo. Com isso, é possível afirmar que os dados experimentais são bem representados pelo 

modelo. O coeficiente de determinação obtido foi de 0,996, o que também evidencia um bom 

ajuste do modelo. Esse fato também é mostrado através da Figura 4.4, que mostra os valores 

experimentais bem previstos pelo modelo, já que há uma aglomeração de pontos próximos da 

reta representativa. 
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FIGURA 4.4: VALORES PREDITOS PELO MODELO QUADRÁTICO VERSUS 

VALORES OBSERVADOS EXPERIMENTALMENTE PARA O PROCESSO DE 

DESTILAÇÃO MOLECULAR. 

 
                     Fonte: O autor 

 

A Figura 4.5 mostra os resíduos deixados pelo ajuste do modelo quadrático, na qual é 

possível notar uma aleatoriedade nos resultados obtidos. Observa-se que não há padrões e, com 

isso, a suposição de variância constante dos resíduos é válida para o modelo ajustado. 
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FIGURA 4.5: RESÍDUOS DEIXADOS PELO MODELO QUADRÁTICO PARA A 

RESPOSTA DE PORCENTAGEM DO RESÍDUO NA DESTILAÇÃO MOLECULAR DO 

ÓLEO DE GIRASSOL. 

 
  Fonte: O autor 

 

A metodologia de superfície de resposta consiste em uma coleção de técnicas estatísticas 

úteis para a otimização de processos. A Figura 4.6 mostra a superfície obtida para a resposta da 

porcentagem de resíduo. Através da análise da superfície de resposta, é possível verificar a forte 

influência da variável temperatura do evaporador no processo, já que a variação desse fator do 

nível inferior (-1,414) para o nível superior (+1,414) provoca uma grande diminuição no 

percentual de resíduo. Observa-se que não é necessário atingir o limite superior do 

planejamento axial (+α), pois na temperatura de 100 °C (região vermelha do gráfico) já é 

possível obter altos percentuais de destilado e baixos percentuais de resíduo. Baixos percentuais 

de resíduo são desejados, já que é possível eliminar grande quantidade dos compostos mais 

voláteis presentes no óleo e concentrar os compostos de maior massa molecular, como os 

compostos insaturados, na corrente de resíduo. 
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FIGURA 4.6: SUPERFÍCIE DE RESPOSTA DO PERCENTUAL DE RESÍDUO OBTIDO 

POR DESTILAÇÃO MOLECULAR DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

 

 

                                   Fonte: O autor 

 

A variação da temperatura do condensador do nível superior para o nível inferior 

mostrou uma pequena influência sobre a resposta estudada. Nesse sentido, observa-se que não 

há necessidade de se aplicar as mínimas condições de temperatura no condensador, uma vez 

que se trabalhando com o valor de 10 °C já é possível obter bons resultados na destilação 

molecular. 

Dessa forma, diante do planejamento experimental realizado, foi possível obter as 

melhores condições de operação do destilador molecular. A temperatura do evaporador de 100 

°C e temperatura do condensador de 10 °C favoreceram um percentual de destilado de 74,55% 

e um percentual de resíduo de 25,45%, proporcionando uma boa separação dos ésteres metílicos 

de cadeia curta e média dos ésteres metílicos de cadeia longa, os quais compreendem os ésteres 

metílicos poli-insaturados. 

4.2.3 Análise cromatográfica dos ésteres metílicos do óleo de girassol  

 

As correntes de destilado e resíduo, resultantes da destilação molecular, foram estudadas 

variando-se a temperatura do evaporador (80 à 105 °C) e mantendo-se as demais variáveis 

constantes como mostrado na Tabela 4.5: 
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TABELA 4.5: VARIÁVEIS FIXADAS NOS EXPERIMENTOS DE DESTILAÇÃO 

MOLECULAR DO ÓLEO DE GIRASSOL. 

Variáveis fixadas Valores 

Vazão de alimentação (mL/min) 1 

Temperatura do condensador 

(°C) 
10 

Temperatura de alimentação 

(°C) 
60 

Rotação(RPM) 423 

Pressão de operação (mbar) 3x10-1 

                                         Fonte: O autor. 

Foi possível determinar os picos dos ésteres metílicos dos ácidos graxos presentes no 

óleo de girassol, utilizando-se um padrão de referência. Os compostos presentes nas amostras, 

compreendem, principalmente, os ésteres metílicos dos ácidos palmítico, esteárico, oleico e 

linoleico, ou seja, compostos que possuem 16 e 18 carbonos na cadeia de hidrocarbonetos. 

Dessa forma, por meio das áreas dos picos correspondentes a cada componente, observou-se a 

melhor temperatura para a concentração dos compostos insaturados. A Tabela 4.6 mostra os 

percentuais de compostos insaturados nas correntes de resíduo e destilado, para as diferentes 

temperaturas estudadas. 

TABELA 4.6: PERCENTUAL DE COMPOSTOS INSATURADOS NAS CORRENTES DE 

RESÍDUO E DESTILADO PARA DIFERENTES TEMPERATURAS DO EVAPORADOR. 

Temperatura (°C) 

Percentual de compostos 

insaturados na corrente de 

resíduo (%) 

Percentual de compostos 

insaturados na corrente de 

destilado (%) 

80 82,02 70,93 

90 82,21 75,89 

100 76,90 79,91 

105 68,99 72,80 
Fonte: O autor. 

Como mostrado na Tabela 4.6, na temperatura do evaporador de 90 °C foi obtido a 

maior separação dos ésteres e consequente concentração dos compostos insaturados na corrente 

de resíduo. Nessa temperatura grande quantidade dos componentes mais voláteis como o éster 

metílico do ácido mirístico e do ácido palmítico foram evaporados e condensados na corrente 

de destilado. Nota-se ainda que a partir de 80 °C já foi possível obter um alto percentual de 

compostos insaturados na corrente de resíduo.   

A Figura 4.7 mostra o cromatograma da corrente de resíduo referente à temperatura de 

90 °C. Os picos presentes na amostra estão identificados na Tabela 4.7. 
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FIGURA 4.7: CROMATOGRAMA DA CORRENTE DE RESÍDUO À 90 °C. 

 

            Fonte: O autor. 

TABELA 4.7: IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA CORRENTE DE RESÍDUO. 

Pico Componente 

1 Éster metílico do ácido palmítico 

2 Éster metílico do ácido linoleico 

3 Éster metílico do ácido oleico 

4 Éster metílico do ácido esteárico 

5 Éster metílico do ácido docosanóico 

6 
Éster metílico do ácido 

Tetracosanóico 

 Fonte: O autor. 

 

A Figura 4.7 mostra a grande intensidade dos picos dos ésteres metílicos do ácido 

linoleico e oleico (picos 2 e 3, respectivamente) em relação aos demais componentes presentes 

na amostra. A Tabela 4.8 mostra a composição dos ésteres metílicos e seus respectivos tempos 

de retenção na corrente de resíduo para a temperatura de 90 °C. É possível notar o baixo 

percentual do ácido palmítico e ácido esteárico, enquanto que os componentes insaturados 

alcançam 82,21% da composição total de ácidos graxos presentes. 
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TABELA 4.8: COMPOSIÇÃO E TEMPO DE RETENÇÃO DOS COMPONENTES DO 

RESÍDUO PARA A TEMPERATURA DE 90 °C. 

Componente Composição (%) 
Tempo de retenção 

(min) 

 Éster metílico do ácido 

palmítico 
7,08 18,04 

 Éster metílico do ácido 

linoleico 
46,79 20,77 

Éster metílico do ácido oleico 35,42 20,88 

 Éster metílico do ácido 

esteárico 
8,02 21,13 

Éster metílico do ácido 

Behênico 
2,04 24,26 

Outros 0,65 - 

Total 100  

Fonte: O autor. 

 

Assim, esta corrente apresentou os maiores percentuais em área de compostos 

insaturados, mostrando-se como a melhor condição que se deve operar para a obtenção e 

purificação desses compostos. Devido à presença predominante de ácidos graxos insaturados, 

o óleo de girassol em estudo é menos estável do que outros óleos que tenham maior 

predominância de ácidos graxos saturados. A composição dos ácidos graxos presentes no óleo 

de girassol pode variar de acordo com a espécie, condições de plantio, colheita das sementes, 

processo de refino, dentre outros fatores. 

 
 

4.2.3.1 Curvas de eliminação  

 

As Figuras 4.8 e 4.9 mostram a variação da composição dos ésteres metílicos de ácidos 

graxos com a temperatura do evaporador. As curvas mostradas são chamadas de curvas de 

eliminação. Esse comportamento pode ser explicado devido ao fracionamento dos ésteres 

metílicos na destilação molecular ser baseada na diferença de volatilidade. Por essa razão, 

temperaturas mais altas são necessárias para fracionar ésteres metílicos de alto peso molecular. 

As curvas de eliminação são características de cada componente, dependendo da 

temperatura de evaporador e ainda das condições operacionais do processo. Para componentes 

isômeros, a explicação pode ser dada porque a diferença das estruturas está na presença da 

ligação dupla ou na sua posição. Os ésteres metílicos de ácidos graxos C18, por exemplo, 

possuem mesma cadeia, mesma massa molecular e volatilidades semelhantes. Assim, para um 
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estudo mais detalhado das temperaturas de eliminação desses compostos, seria necessário se 

trabalhar com menores intervalos de temperatura. 

Para a determinação das temperaturas de eliminação dos compostos na corrente de 

destilado, os experimentos foram realizados variando-se a temperatura do evaporador de 80 à 

105 °C e mantendo a pressão de operação em 3x10-1 mbar. As curvas de eliminação dos ésteres 

metílicos do ácido oleico e linoleico estão mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9, respectivamente. Os 

demais componentes presentes nas amostras possuem comportamento semelhante aos 

apresentados na figuras. 

 

FIGURA 4.8: CURVA DE ELIMINAÇÃO DO ÉSTER METÍLICO DO ÁCIDO OLEICO. 

 

Fonte: O autor 

 

Observa-se na temperatura de 80 °C um baixo percentual do ácido oleico na corrente de 

destilado, isso porque, nessas condições, uma pequena quantidade desse componente consegue 

ser volatilizado. À temperatura de 90 °C percebe-se um considerável elevação no percentual 

desse composto, devido ao aumento da sua quantidade em relação aos demais componentes 

presentes nessa corrente. Semelhante comportamento é observado na temperatura de 100 °C, 

porém foi observado um leve decréscimo no percentual desse composto. A temperatura de 105 

°C resultou em uma grande queda no percentual do ácido oleico na corrente de destilado, esse 
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fato pode ser explicado porque nessas condições, outros componentes, como linoleico, 

esteárico, dentre outros, também são volatilizados, aumentando assim, a área total 

correspondente aos ésteres e, consequentemente, diminuindo o percentual em área do ácido 

oleico. 

Através da Figura 4.9 é possível notar que, à 80 °C, uma pequena quantidade de ácido 

linoleico é volatilizado e levado para a corrente de destilado. À medida que se aumenta a 

temperatura, ocorre uma elevação no percentual de éster metílico do ácido linoleico até atingir 

a temperatura de 100 °C, a qual caracteriza-se como a melhor temperatura para eliminação 

desse componente. À 105 °C, observa-se um decréscimo no percentual desse composto, uma 

vez que outros compostos passam a ser volatilizados e condensados na corrente de destilado. 

 

FIGURA 4.9: CURVA DE ELIMINAÇÃO DO ÉSTER METÍLICO DO ÁCIDO LINOLEICO. 

 

            Fonte: O autor. 

A temperatura de eliminação do éster metílico do ácido linoleico foi de 100 °C nas 

condições estudadas. Já para o éster metílico do ácido oleico foram obtidos os maiores 

percentuais nas temperaturas de 90 e 100 °C. De acordo com os resultados obtidos no item 

4.2.3, os quais mostraram que a temperatura de 90 °C é a melhor condição para a concentração 

de compostos insaturados na corrente de resíduo, definiu-se a temperatura de 100 °C como a 
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temperatura de eliminação do éster metílico do ácido oleico, constituindo-se a melhor condição 

para eliminação dos compostos insaturados para a corrente de destilado. 

A Tabela 4.9 mostra as temperaturas de eliminação dos compostos presentes em maiores 

quantidades nas amostras estudadas. 

TABELA 4.9: TEMPERATURAS DE ELIMINAÇÃO DOS ÉSTERES METÍLICOS DE 

ÁCIDOS GRAXOS NO ÓLEO DE GIRASSOL. 

 

Componente Temperatura(°C) 

Éster metílico do ácido 

palmítico 
80 

Éster metílico do ácido 

linoleico 
100 

Éster metílico do ácido oleico ~100 

Éster metílico do ácido 

esteárico 
105 

Fonte: O autor 

 

Como apresentado na Tabela 4.9, cada componente possui uma temperatura de 

eliminação característica, que depende, por sua vez, de alguns fatores como a pressão de 

operação do sistema, dentre outros. 

 

4.3 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE DESTILAÇÃO MOLECULAR 

DO ÓLEO DE GIRASSOL 

 Através da simulação realizada, foi possível obter os perfis de concentração dos 

componentes presentes no óleo.  Foram investigadas três vazões de alimentação diferentes e os 

resultados foram comparados aos dados obtidos experimentalmente. 

 A simulação permitiu ainda avaliar o comportamento do óleo quanto ao perfil de 

temperatura, velocidade e espessura do filme líquido.  

4.3.1 Perfil de concentração em função do comprimento do destilador 

Os resultados da simulação para as três vazões avaliadas estão mostradas na Figura 4.10. 

Os componentes a, b, c e d referem-se aos ésteres metílicos dos ácidos palmítico, oleico, 

linoleico e esteárico, respectivamente, os quais estão presentes em maior quantidade no óleo de 

girassol.  É possível notar que os percentuais dos componentes diminuem ao longo do 

comprimento do destilador, uma vez que vão sendo volatilizados e arrastados para a corrente 

de destilado. Observa-se um decréscimo acentuado nos percentuais dos componentes b e c ao 

final do processo. O mesmo fenômeno foi observado experimentalmente através das curvas de 
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eliminação desses compostos, já que na temperatura de 105 °C grande quantidade dos 

componentes presentes no óleo são levados para a corrente de destilado. 

Além disso, a simulação mostrou que a menor vazão avaliada apresenta-se como a 

melhor condição para eliminação dos compostos. Esse resultado está em concordância com o 

comportamento do gráfico de “Split ratio”, o qual mostrou que para a menor vazão de 

alimentação e maior temperatura estudada, foi obtido o maior percentual de destilado. 

FIGURA 4.10: PERFIL DE CONCENTRAÇÃO DOS COMPONENTES EM FUNÇÃO DO 

COMPRIMENTO DO DESTILADOR. 

 
 

(a) 
 

 

(b) 

 
 

(c) 
 

 

(d) 
Fonte: O autor. 

 

4.3.2 Perfil da temperatura em função do comprimento do destilador 

 

A simulação permitiu ainda descrever o comportamento da temperatura na superfície 

do filme é apresentado na Figura 4.11. 
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FIGURA 4.11: PERFIL DA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO FILME LÍQUIDO. 

 
Fonte: O autor. 

 

Observa-se que a temperatura do filme, inicialmente à 333 K, aumenta até atingir o valor 

máximo estudado de 378 K no comprimento de 0,15 m. A partir desse ponto, a temperatura do 

filme permanece constante até o final do destilador. Um comportamento semelhante é 

observado nos trabalhos de Zuñiga (2009) e Senzano (2014), os quais estudaram a destilação 

molecular do petróleo. 

 

4.3.3 Perfil da velocidade em função do comprimento do destilador 

 

A Figura 4.12 apresenta o perfil de velocidade do filme líquido. Analisando os 

resultados observa-se que em z = 0 a velocidade é mínima. À medida que o fluido escorre pelas 

paredes do evaporador, ocorre um aumento na velocidade até atingir um valor máximo no 

comprimento de 0,075 m. Em seguida, nota-se um decréscimo na velocidade até o final do 

percurso, fenômeno justificado pelos efeitos de atrito da parede do evaporador e do 

condensador. 
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FIGURA 4.12: PERFIL DE VELOCIDADE DO FILME LÍQUIDO. 

 

Fonte: O autor. 

4.3.4 Espessura do filme em função do comprimento do destilador 

A Figura 4.13 apresenta a espessura do filme líquido ao longo do comprimento do 

destilador molecular. Observa-se que à medida que o óleo escoa no evaporador, a espessura do 

filme diminui de forma acentuada. Esse comportamento deve-se à evaporação dos componentes 

mais voláteis no início do percurso. A partir de 0,1 m de comprimento, a espessura do filme 

sofre um pequeno decréscimo, tendo em vista que a maior parte dos componentes foram 

evaporados. 
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FIGURA 4.13: ESPESSURA DO FILME LÍQUIDO EM FUNÇÃO DO COMPRIMENTO 

DESTILADOR. 

  

Fonte: O autor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A destilação molecular foi a metodologia escolhida para concentração de compostos 

insaturados do óleo de girassol. Inicialmente, foram apresentadas as propriedades físico-

químicas do óleo em estudo, apresentando valores de viscosidade, índice de iodo e índice de 

acidez em concordância com a literatura.  

A metodologia de planejamento de experimentos, tendo como variáveis de estudo a 

temperatura do evaporador e temperatura do condensador foi realizada com sucesso. Foi 

possível observar que para temperaturas do evaporador nos níveis superiores, foram obtidas os 

menores percentuais de resíduo. Essa variável mostrou-se como a mais significativa sobre a 

resposta do percentual de resíduo obtido. A temperatura do condensador, no entanto, mostrou 

uma pequena influência sobre a resposta observada. 

Foi possível perceber, diante dos gráficos de “split ratio”, que para a menor vazão de 

alimentação (1 mL/min) e maior temperatura do evaporador (110 °C), obteve-se o maior 

percentual de destilado, comprovando que para tempos de residência curtos, o material fica 

exposto ao aquecimento por um período maior de tempo. 

Através do estudo da influência da temperatura do evaporador sobre a concentração de 

compostos insaturados, obteve-se que a temperatura de 90 °C mostrou-se como a melhor 

condição estudada, concentrando 82,21% de componentes insaturados na corrente de resíduo. 

As curvas de eliminação dos ésteres metílicos do ácido oleico e linoleico foram apresentadas, 

mostrando as temperatura características nas quais é possível volatilizar e condensar grande 

parte de cada componente.   

A simulação permitiu avaliar o comportamento do óleo durante a destilação molecular. 

Através dos perfis de concentração obtidos, verificou-se que na menor vazão de alimentação 

analisada (1 mL/min) obteve-se a maior eliminação dos componentes presentes no óleo. 

Obtiveram-se ainda os perfis de temperatura, velocidade e espessura do filme líquido. 

Observou-se que em 0,15 m de comprimento, o filme líquido atingiu a temperatura do 

evaporador (105 °C), permanecendo até o final do percurso (0,30 m). O perfil de velocidade do 

filme líquido mostrou um considerável aumento no início do percurso, mas ao atingir 0,075 m 

de comprimento, decresce devido ao atrito do óleo com as paredes do evaporador. A espessura 

do filme líquido diminui de forma acentuada no início do percurso, em virtude da evaporação 

dos compostos mais voláteis. 

Os objetivos propostos neste trabalho foram atingidos, uma vez que foi possível 

caracterizar, experimentalmente, o óleo e as correntes produzidas pelo processo, bem como 
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concentrar os compostos insaturados em uma das correntes. Além disso, foi possível simular o 

comportamento do óleo no processo de destilação molecular. 
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APÊNDICE 

 

TABELA AI: DADOS DE ENTRADA PARA O DESTILADOR MOLECULAR 

ESTUDADO.  

 

DADOS DE ENTRADA 

 Parâmetro Valor Unidade 

Área da superfície de evaporação 0,083  m2 

Comprimento do evaporador 0,30 m 

Distância entre as superfícies de evaporação e condensação 0,022 m 

Pressão de vácuo 30 Pa 

Pressão residual 101325 Pa 

Raio interno do evaporador 0,042 m 

Raio interno do condensador 0,02 m 

Temperatura da parede do evaporador 378,15 K 

Temperatura de entrada 333,15 K 

Taxa de alimentação típica  0,00244 kg/s 

Constante dos gases (Rg) 8314,46 J/kmol K 

F 0,3226 - 

Ka 1,28387 - 

N 5 - 

Β 0,03 M 

ФM 293,34 - 

Massa especifica da mistura (rmis) 883,7 kg/m3 

Aceleração gravitacional (g) 9,812 m2/s 

Divisão do comprimento 100 - 

Divisão do raio 20 - 

Condutividade térmica da mistura a destilar 0,095 W/m K 

Calor específico da mistura a destilar 2152,45 J/Kg K 

Difusividade térmica de mistura a destilar 5,02E-08 m2/s 

Temperatura máxima de evaporação 623,15 K 
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ANEXO 

 

Equações de cálculo de propriedades físico-químicas, termodinâmicas e de transporte 

do óleo vegetal. 
 

 Temperatura normal de ebulição pelo método Nannoolal. 

𝑇𝑏𝑖 =  
∑ 𝑛𝑖𝐶𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑛0,6583 + 1,6868
+ 84,3395 (AI) 

 

𝐶𝑖,𝑖𝑛𝑡 =
1

𝑛
∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖=1

 (AII) 

 

Onde: 

𝑇𝑏𝑖 é a  temperatura normal no ponto de bolha (K); 

𝑛 é o número de átomos exceto hidrogênio; 

𝑛𝑖 é o número de ocorrências do grupo i; 

N é o número de grupos; 

𝐶𝑖= ΣΔTb = contribuição de grupo (PERRY, 1963) 

 

 Densidade do líquido pelo método Rackett. 

ρi =  
PCMi

RTCZRA
q  (AIII) 

 

q = 1 + (1 − Tr)
2

7⁄  (AIV) 

 

ρm = ∑ wiρi (AV) 

 

Onde: 

Pc é a pressão crítica de cada pseudo-componente (bar); 

Mi é a massa molar de cada psedo-componente (g/mol); 

wi é a fração mássica de cada pseudo-componente; 

R é constante do gas ideal a cm³ bar/mol K; 

Tc é a temperatura crítica de cada pseudo-componente (K); 

ZRA é o fator de compressibilidade crítico. 
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 Temperatura crítica pelo método Joback. 

TCi =  Tbi [0,584 + 0,965 ∑ ∆T − (∑ ∆T)
2

]
−1

 (AVI) 

 

Onde : 

Tbi é a temperatura normal no ponto de bolha (K) ; 

ΣΔT é dada pela contribuição de grupo (PERRY, 1963). 

 

 Pressão crítica pelo método Joback. 

PCi =  (0,113 + 0,0032 ∙ nA − ∑ ∆P)
−2

 (AVII) 

 

Onde : 

nA é o número de átomos na molécula; 

ΣΔP é dada pela contribuição de grupo (PERRY, 1963). 

 Fator acêntrico pelo método descrito por Chen (POLING, PRAUSNITZ E 

O’CONNELL, 2004). 

 

𝜔 = − 
𝑙𝑛 (

𝑃𝐶

1,01325 𝑏𝑎𝑟
) + 𝑓(0)(𝑇𝑏𝑟)

𝑓(1)(𝑇𝑏𝑟)
 (AVIII) 

 

Onde: 

𝑓(0) =
−5,97616𝜏 + 1,29874𝜏1,5 − 0,60394𝜏2,5 − 1,06841𝜏5

𝑇𝑏𝑟
 (AIX) 

 

𝑓(1) =
−5,03365𝜏 + 1,11505𝜏1,5 − 5,41217𝜏2,5 − 7,46628𝜏5

𝑇𝑏𝑟
 (AX) 

 

𝜏 = 1 − 𝑇𝑏𝑟 (AXI) 

 

 Pressão de vapor dos pseudo-componentes pelo Método Riedel. 

lnPr = A +
B

Tr
+ C lnTr + D Tr

6 (AXII) 
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Em que :  

D = K(αc − 3,758) (AXIII) 

 

C = αc − 42D (AXIV) 
 

B = −36D (AXV) 
 

A = 35D (AXVI) 

 

αc =
3,758 K ψ + ln (

PC

1,01325 bar
)

K ψ − lnTbr

 (AXVII) 

 

ψ = −35 +
36

Tbr
+ 42 lnTbr − Tbr

6  (AXVIII) 

 

Tr =
T

TC
 (AXIX) 

 

Pr =
P

PC
 (AXIX) 

 

Onde:  

Pr é a pressão reduzida; 

Tr é a temperatura reduzida; 

Tbr é a temperatura normal de ebulição reduzida; 

ψ, αc, A, B, C, D são as constantes da equação de Riedel; 

K é uma constante. 

 

 Entalpia de vaporização dos pseudo-componentes pelo método Riedel (POLING, 

PRAUSNITZ E O’CONNELL, 2004). 

ΔHVb = 1,093 RTC Tbr

lnPC − 1,013

0,930 − Tbr
 (AXX) 
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ΔHV = ΔHVb (
TC − T

TC − Tb
)

0,38

 (AXXI) 

 

Onde :  

ΔHVb = entalpia de vaporização à temperatura normal de ebulição (J/mol); 

ΔHV = entalpia de vaporização (J/mol). 

 

 Condutividade térmica dos pseudo-componentes pelo método Baroncini (POLING, 

PRAUSNITZ E O’CONNELL, 2004). 

λ = A Tb
α M−β TC

−γ
 
(1 − Tr)0,38

Tr
1/6

 (AXXII) 

 

λm = ∑ wiλi (AXXIII) 

 

Onde : 

λ é a condutividade térmica (W/m K); 

λm = condutividade térmica da mistura (W/m K); 

wi é a fração mássica de cada pseudo-componente; 

M é a massa molar (g/mol); 

A, α, β e ϒ são obtidos conforme Perry, (1963). 

 Difusividade dos pseudo-componentes pelo método Wilke-Chang (POLING, 

PRAUSNITZ E O’CONNELL, 2004). 

DAm
o =

7,4 ∙ 10−8 (ϕM)1/2T

ηmVA
0,6  (AXXIV) 

 

Onde: 

DAm é o coeficiente de difusão efetiva do pseudo-componente q na mistura (cm²/s);  

ϕ é o fator de associação da mistura, com um valor de 1,0 para misturas de 

hidrocarbonetos;  

T e a temperatura da mistura (K);  

ηm é a viscosidade dinâmica da mistura (cP);  

VmA é o volume molar do pseudo-componente (cm³/mol). 
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 Viscosidade pela equação de Andrade (PERRY,1963). 

𝜂 = 𝑒𝑥𝑝 (𝐴 +
𝐵

𝑇
) (AXXV) 

 

Onde : 

η é a viscosidade (cP); 

A, B são constates; 

T é a temperatura (K). 

 

 

 Capacidade calorífica pelo método Ruzicka-Domalski. 

CP = R (A + B (
T

100
) + D (

T

100
)

2

) (AXXVI) 

 

A = ∑ niai

N

i=1

 (AXXVII) 

 

B = ∑ nibi

N

i=1

 (AXXVIII) 

 

D = ∑ nidi

N

i=1

 (AXXIX) 

 

CPm = ∑ wiCPi (AXXX) 

 

Onde: 

CP é a capacidade calorífica (J/ mol K); 

CPm é a capacidade calorífica da mistura (J/ mol K); 

A, B D = somatório das contribuições dos grupos; 

T é a temperatura (K); 

ni é o número de ocorrências do grupo i; 

ai, bi, di = contribuição de grupo (PERRY,1963). 


