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Resumo: O consumo crescente da utilização de combustíveis fósseis, sobretudo do diesel, 

como fonte energética para o setor de transporte traz uma preocupação ambiental no que diz 

respeito às emissões de gases poluentes. Paralelamente a este cenário, cresce o número de 

pesquisas para desenvolvimento de biocombustíveis, que são considerados como uma 

alternativa mais limpa, visto que são oriundos de fontes renováveis e considerados como menos 

poluentes que o óleo diesel. O biodiesel representa um tipo de biocombustível, capaz de gerar 

energia a partir de fontes renováveis, mas que apresenta a grande problemática de formação de 

grandes volumes de glicerina, que acabam gerando um produto em excedente no mercado, que 

ainda não consegue absorver toda a produção gerada. Estudou-se nesse trabalho através da 

construção de seus respectivos diagramas de fases o comportamento das fases de seis sistemas, 

a temperatura de 25°C e pressão de 1 atm,. Sendo o sistema I (diesel / solução 15% de glicerina 

/ mistura de tensoativos R40/R60 na razão de 1 : 2), o sistema II (diesel / solução 15% de 

glicerina / mistura de tensoativos R40/R60 na razão de 1 : 1), o sistema III (diesel / solução 

15% de glicerina / Tensoativo R60), o sistema IV (diesel / solução 15% de glicerina / Tensoativo 

R40), o sistema V (diesel/Solução 0% de glicerina / Tensoativo R40) e o sistema VI (diesel / 

solução 30% de glicerina / Tensoativo R40). Todos os sistemas foram tratados como pseudo 

ternários, já que nenhum sistema possui apenas 3 componentes puros em sua composição. O 

tensoativo utilizado foi o Nonilfenol etoxilado, com características não iônica. Todos os 

sistemas mostraram a área de estabilidade isotrópica. O sistema I apresentou considerável 

região de gel quando comparado aos demais sistemas. Ao analisar os sistemas IV, V e VI 

percebeu-se que a medida que aumenta a concentração de glicerina menor é a região de 

microemulsão. As tielines dos sistemas IV e V foram encontradas e as mesmas convergiram 

para um único ponto. Inicialmente achava-se que toda a região abaixo da binodal era de 2 fases, 

contudo os estudos e posteriores fotos compravam a existência de 3 fases e até mesmo de apenas 

1 fase nessa região. 

 

Palavras-chave: Diesel microemulsionado; glicerina; combustível alternativo; tensoativo  

 



 

 

André Luis Oliveira de Almeida 

 

Diagrama de fases do sistema nonilfenol estoxilado/solução 

glicerina/diesel 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química (PPGEQ), da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito parcial à obtenção 

do título de Mestre em Engenharia 

Química. 

 

Aprovada em 23 de dezembro de 2017. 

 

 

Dr. Eduardo Lins de Barros Neto – Orientador, UFRN 

 

Dr. Humberto Neves de Oliveira – Interno à instituição, UFRN 

 

 

Dr. Manoel Reginaldo Fernandes – Externo à instituição, UFERSA 

 



 

 

ALMEIDA, André Luis Oliveira de – Diagrama de fases do sistema nonilfenol 

estoxilado/solução de glicerina/diesel. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química. Área de concentração: Engenharia Química. Linha de 

pesquisa: Processos Químicos, Biotecnológicos e Catálise, 2017, Natal-RN, Brasil. 

 

Advisor: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

 

Abstract: The increasing consumption of fossil fuels, especially diesel, as an energy source for 

the transport sector is an environmental concern with regard to emissions of polluting gases. 

Parallel to this scenario, there is a growing number of research projects to develop biofuels, 

which are considered as a cleaner alternative, since they come from renewable sources and are 

considered as less polluting than diesel oil. Biodiesel represents a type of biofuel, capable of 

generating energy from renewable sources, but presents the great problem of formation of large 

volumes of glycerine, which end up generating a surplus product on the market, which still can 

not absorb all production generated. The phase behavior of six systems, at temperature of 25 ° 

C and pressure of 1 atm, was investigated in this work by the construction of their respective 

diagrams. System I (diesel / solution 15% glycerol / R40/R60 surfactant mixture ratio 1: 2), 

system II (diesel / 15% glycerol solution / R40/R60 surfactant mixture ratio 1: 1), system III 

(diesel / 15% glycerol solution / R60), system IV (diesel / 15% solution glycerol / R40), system 

V (diesel / 0% glycerol / and the VI system (diesel / glycerin solution 30% / R40 Surfactant). 

All systems were treated as pseudo-ternary, since no system has only 3 pure components in its 

composition. All systems showed the area of isotropic stability. System I presented a 

considerable region of gel when compared to the other systems. In analyzing the systems IV, V 

and VI it was realized that the higher the glycerin concentration the lower the microemulsion 

region. The tielines of the IV and V systems were found and converged to a single point. 

Initially it was thought that the whole region below the binodal was of 2 phases, however the 

studies and later photos bought the existence of 3 phases and even of only 1 phase in that region 

in few spaces. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O que é combustível? Segundo o dicionário Aurélio temos: 

 Adj. 2 gen. Que arde: que tem propriedade de se consumir pelo fogo; s.m. 

qualquer material capaz de produzir grandes quantidades de calor, tanto por 

combustão como por fissão nuclear. 

Claro que existem outras definições, e quanto mais nos aprofundamos, mais complexas 

elas vão se tornando. Ainda mais quando se incorporam algumas características dessas espécies, 

como a capacidade de reação com oxigênio, característica exotérmica. Sendo assim, fica cada 

vez mais evidente a relação entre combustível e química.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, no caso dos veículos, os 

combustíveis usuais são o etanol (álcool etílico hidratado), gasolina misturada com álcool 

anidro, óleo diesel e gás natural (GNV). Os veículos são ensaiados com todos os combustíveis 

para os quais foram projetados. 

Jonh Knechtel (Cambridge, Massachusetts - 2009) afirma, em sua publicação chamada 

FUEL, que o futuro se encontra no pluralismo energético. Que uma vez que nossa infraestrutura 

estiver hábil para interconectar diferentes tipos de combustíveis e sistemas de distribuição, 

nossa economia será liberada da dependência prejudicial a uma única matéria-prima 

(KNECHTEL, 2009).  

Órgãos ambientais exigem, de forma cada vez mais constante, a utilização de fontes de 

energia renováveis ou de menor potencial poluidor, visto que a emissão de gases poluentes na 

atmosfera - COx, NOx, SOx e fuligem - tem se intensificado com o aumento da frota de veículos 

movido à combustíveis fósseis no Brasil e no mundo.  

Alternativas para as exigências de tais órgãos são os biocombustíveis, e dentre esses o 

biodiesel merece destaque. O biodiesel não tem ligação direta com o presente trabalho, contudo 

a glicerina – co-produto da produção de biodiesel – exerce um papel fundamental nesse estudo. 

Através de uma reação conhecida como transesterificação, é que são produzidos o 

glicerol (subproduto - glicerina) e o éster metílico de ácido graxo (biodiesel). Sabe-se que para 

cada 100 litros de biodiesel produzido resultam cerca de 10 kg de glicerina bruta (PARENTE, 

2003). Com a obrigatoriedade da adição de 7% de biodiesel ao óleo diesel comum 

comercializado no Brasil, percebe-se, atualmente, que a produção extensiva de biodiesel deverá 

gerar excedentes de glicerina. 
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Entre os possíveis usos para a glicerina bruta, pode-se destacar sua aplicação na 

alimentação animal e fabricação de painéis semelhantes a compensados. Industrialmente, 

quando purificada, as aplicações da glicerina são variadas, entre as quais se destacam os usos 

em remédios, tabaco, têxteis, alimentos, bebidas e cosméticos. 

Apesar da larga utilização industrial, muitos desses produtos estão disponíveis, visto 

que o mercado não consegue absorver a quantidade de glicerina que é produzida no processo 

de fabricação do biodiesel. Isso tem motivado pesquisadores a desenvolverem alternativas para 

seu uso, onde é possível citar a combustão direta em forno refratário vertical (STEINMETZ; 

HERRINGTON; WINTERROWD et al., 2013; BOHON; METZGER; LINAK et al., 2011) e 

síntese de aditivos para combustíveis fosseis a partir da glicerina (DELFORT; DURAND; 

JAECKER et al., 2005; RAHMAT; ABDULLAH; MOHAMED, 2010). 

Pesquisadores têm desenvolvido também, estudos sobre a aditivação dos combustíveis 

como uma alternativa para a melhoria das propriedades e redução das emissões. Trabalhos 

mostram que, por exemplo, a adição de água no diesel ou biodiesel e adição de glicerina no 

diesel na forma de microemulsão e emulsão tem causado redução de cerca de 50% nas emissões 

de NOx, reduzindo também emissões de COx, hidrocarbonetos não queimados e fuligem. 

(TESFA; MISHRA; GU et al., 2012; ABU-ZAID, 2004; EATON; HARAKAS; KIMBALL et 

al., 2014). Isso se deve a melhor eficiência da queima do combustível microemulsionado ou 

emulsionado e também devido à redução na temperatura dos gases de exaustão. 

Definiu-se tratar da obtenção e caracterização de soluções ternárias com composição 

formada por diesel e tensoativo, a partir de soluções aquosas de glicerina em diferentes 

concentrações. Ainda, avaliar os resultados formulados sob perspectiva ambiental, econômica 

e olhar crítico. Com base nos objetivos gerais definidos, foi feita também uma designação das 

etapas necessárias ao alcance desses objetivos. Sendo assim, as etapas são: Elaboração de 

diagramas ternários; Descrição do equilíbrio líquido-líquido a partir da construção da curva 

binodal; Determinação das linhas de amarração (tie-lines); Estudo e caracterização das regiões 

multifásicas; Análise geral das misturas finais. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 
 

Nesse capítulo pricura-se familiarizar o leitor com as substâncias que fazem parte dos 

sistemas estudados (diesel, glicerina e tensoativos), bem como definir algumas terminologias 

importantes como microemulsoes (e discutir suas categorias), equilíbrio termodinâmico além 

de conhecer mais sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao redor do mundo sobre 

esse tema.  

2.1. Diesel 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) classifica o óleo 

diesel como sendo um combustível liquido derivado do petróleo, composto por hidrocarbonetos 

com cadeias de 8 a 16 carbonos e, em menor proporção, nitrogênio, enxofre e oxigênio. É 

utilizado principalmente nos motores ciclo diesel (de combustão interna e ignição por 

compressão) em veículos rodoviários, ferroviários e marítimos e em geradores de energia 

elétrica. 

 Segundo o site da Petrobras Distribuidora, a produção do diesel é dada a partir do refino 

do petróleo, pelo processo inicial de destilação atmosférica, produzindo frações denominadas 

óleo diesel leve e óleo diesel pesado, ambos sendo básicos para a produção do óleo diesel tal 

qual conhecemos. A elas podem ser agregadas outras frações, como a nafta, o querosene e o 

gasóleo leve de vácuo, resultando no produto conhecido como óleo diesel. A incorporação 

dessas frações e de outras obtidas por outros processos de refinação dependerá da demanda 

global de derivados de petróleo pelo mercado consumidor. (Br Distribuidora, 2017) 

Ainda segundo o site da Br Distribuidora, o atual modelo energético brasileiro tem como 

base, entre outros pontos, o transporte de cargas em motores diesel, por via rodoviária, em 

detrimento do transporte ferroviário, fluvial ou cabotagem. Isso faz com que o óleo diesel seja 

o derivado propulsor do refino em nosso país. 

Existem vários tipos de diesel no mercado, visando atender às diversas aplicações do 

produto. E para isso, a ANP estabelece os tipos de óleo diesel e os seus respectivos usos, que 

podem ser verificados na Tabela 2.1: 
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Tabela 2.1: Tipos de óleo diesel e seus respectivos usos  (ANP, 2017) 

Óleo diesel (S10 e S500) de uso rodoviário 

Veículos automotivos 

Máquinas agrícolas 

Máquinas de construção  

Máquinas industriais 

Óleo diesel S1800 de uso não rodoviário 

Mineração a céu aberto  

Transporte ferroviário 

Geração de energia elétrica 

Óleo diesel marítimo DMA/DMB Embarcações 

 

A fim de regulamentar as especificações do diesel para o uso rodoviário, bem como 

explicitar as obrigações quanto ao controle de qualidade a serem atendidas pelas empresas que 

comercializam o produto em todo o território nacional, a ANP, através de sua resolução Nº 50, 

DE 23.12.2013  (DOU 24.12.2013) normatiza e especifica padrões a serem seguidos (Jusbrasil, 

2016). 

Segundo essa resolução, o combustível pode ser classificado como óleo diesel A, sem 

adição de biodiesel, e óleo diesel B - formulação do óleo diesel A adicionado de 7% de 

biodiesel. Ambos são combustíveis com teor de enxofre máximo de 10 mg/kg e o óleo diesel A 

S500 e B S500 apresentam teor de enxofre máximo de 500 mg/kg. As propriedades físico-

químicas do diesel S10 são mostradas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Propriedades físico-quimicas do diesel mineral S10 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o balanço energético nacional (BEN, 2017), em seu relatório final, o 

óleo diesel foi apontado como a fonte de energia mais consumida durante o ano no setor de 

transportes (cerca de 43%), como pode-se observar na Figura 2.1:  

Propriedades Valor 

Aspecto Límpido e isento de impurezas 

Cor Amarelado 

Enxofre total, máx. 10 mg/Kg 

Massa específica a 20°C 820 a 850 Kg/m³ 

Ponto de fulgor, mín. 38 °C 

Viscosidade a 40°C 2,0 a 4,5 mm²/s 

Número de cetano 48 
FONTE: ANP, 2016 
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Figura 2.1: Estrutura do consumo de combustíveis no Setor Transportes 

 

FONTE: Relatório final BEM, 2017 

2.2. Glicerina 

A glicerina é um álcool, que tem nome IUPAC de propano-1,2,3-triol (TAN; AZIZ; 

AROUA, 2013) sendo inodora, líquida, viscosa, doce, incolor, não-tóxico, não perigoso, não 

volátil e biodegradável (DÍAZ-ÁLVAREZ; CADIERNO, 2013).  

O biodiesel é uma alternativa para as atuais exigências de órgãos ambientais em relação 

aos combustíveis fósseis, pois é uma fonte de energia limpa, renovável e, consequentemente, 

vem sendo cada vez mais aplicado como fonte de energia. Com o corrente aumento de produção 

de biodiesel, tem-se os como consequência um aumento na produção de glicerina, visto que 

essa é coproduto daquela.  

Existe um vasto mercado de atuação para a glicerina, dentre eles pode-se citar o setor 

farmacêutico, têxtil, cosmético, alimentar, explosivos, dentre outros. Como pode-se observar, 

há possibilidade de emprego em diversos setores industriais e mesmo frente à essa situação 

conta-se com um excedente de glicerina. (Mota, 2009) 

Segundo Costa (2014), o excedente de glicerina é motivo de preocupação, pois para 

cada tonelada de biodiesel obtido são gerados cerca de 100 Kg de glicerol, provocando efeitos 

adversos à economia do biodiesel. Sendo assim, há o temor de que o excesso do coproduto em 

questão possa ser descartado de forma irresponsável no ambiente.  

Muitas pesquisas são conduzidas a fim de descobrir novas aplicações para a glicerina. 

Essa tem sido uma grande preocupação, pois se não houver o que fazer com toda essa glicerina 
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produzida, ela acabará se tornando um fardo para o meio ambiente, indo contra o principal 

motivo da produção de biodiesel (FERREIRA, 2010). 

A estrutura molecular da glicerina é mostrada na Figura 2.2,  

Figura 2.2: Estrutura química da glicerina 

 

FONTE: AUTOR 

 

Pode-se observar na Figura 2.2 três grupos hidroxila hidrofílicos, que são responsáveis 

pela sua solubilidade em água e confere alto ponto de ebulição a molécula. (RAHMAT; 

ABDULLAH; MOHAMED, 2010).  

As propriedades físico-químicas da substância em questão são conhecidas e algumas 

são mostradas na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3: Propriedades físico-químicas da glicerina 

Propriedade Valor 

Aspecto  Líquido incolor a amarelado 

pH ≈ 5 

Ponto de fusão a 760 mm Hg 17°C 

Ponto de ebulição a 760 mm Hg 290 °C 

Ponto de fulgor 176 °C 

Pressão de vapor a 25°C 1 mm Hg  

Massa específica a 25°C 1,261 g/cm³ 

FONTE: FISPQ SYNTH 

É muito comum o uso da terminologia glicerina e glicerol para se referir à mesma 

substância. Contudo, existe diferença entre ambos. O termo glicerol designa o propano-1,2,3 
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triol puro, com classificação farmacêutica. Já o termo glicerina é aplicado ao subproduto do 

biodiesel, apresentando, este último, impurezas como catalizador, água e metanol/etanol. 

A glicerina pura, ou glicerol, é utilizada na indústria farmacêutica para a produção de 

xaropes, pomadas, anestésicos, supositórios, cremes dentais e em cosméticos (MOTA; SILVA; 

GOLÇALVES, 2009). É utilizada também na utilização em máquinas como lubrificante, na 

produção de dinamites, amaciante de fibras na indústria têxtil, além da indústria de alimentos e 

bebidas. Em motores de automóveis é utilizada como fluido anticongelante. 

A glicerina propriamente dita (ou bruta) é utilizada na fabricação de ração para animais, 

que serve como fonte de energia, além de ter outros efeitos benéficos quando ministrada na 

alimentação animal (CERRATE; YAN; WANG et. Al., 2006).  

Para melhor visualizar os setores da indústria que a glicerina é utilizada, dispõe-se do 

gráfico motrado pela Figura 2.3: 

Figura 2.3: Setores industriais com a participação da glicerina 

 

FONTE: Beatriz et at, 2011. 

O processo de produção do biodiesel é possível graças à uma reação química, também 

conhecida como transesterificação. Esta reação ocorre a partir de fontes renováveis, como óleos 

vegetais e gorduras animais com um álcool de cadeia curta, do tipo metanol ou etanol (LORA; 

VENTURINI, 2012; PARENTE, 2003). O hidróxido de sódio ou de potássio é comumente 

usado como catalisador. A reação citada, pode ser observada na Figura 2.4.: 
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Figura 2.4: Esquema da reação de transesterificação do biodiesel 

 

FONTE: Igor Uchôa, 2016 

O processo químico para obter o biodiesel é representado no esquema mostrado na 

Figura 2.5. Pode-se, consequentemente, afirmar que também é uma das formas de produção da 

glicerina, por motivos aqui já dispostos. 

Figura 2.5: Principais etapas do processo produtivo da glicerina 

 

FONTE: Parente, 2003. 
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O metanol P.A. é mais barato que o etanol P.A., possui cadeia mais curta e maior 

polaridade. Esta última propriedade torna mais fácil a separação entre o biodiesel e a glicerina 

(MELO, 2009). 

O diesel vegetal pode ser utilizado puro ou misturado ao diesel mineral, em varias 

proporções, para combustão em motores, isso sem a necessidade de qualquer alteração ou 

regulagem mecânica, já que a sua especificação físico-química é semelhante a do diesel mineral 

(PARENTE, 2003). 

O mercado mundial de biodiesel tem crescido de maneira acentuada nos últimos anos, 

pois a necessidade de utilização de fontes renováveis e biodegradáveis de energia tem motivado 

os países a incrementar nas suas matrizes energéticas a participação dos biocombustíveis. 

2.3 Tensoativos 

Também conhecidos como surfactantes, os tensoativos são moléculas cuja estrutura 

química contém grupos com afinidades diferentes e interligados, sendo uma parte polar 

hidrofílica ligada à outra parte apolar hidrofóbica que alteram as propriedades interfaciais e 

superficiais de um líquido (FERNANDES, 2005). Sua estrutura molecular é a responsável por 

atribuir aos tensoativos tal capacidade, visto que é composta por uma parte polar – hidrofílica 

ou cabeça hidrofílica – e uma parte apolar – hidrofóbica ou cauda hidrofóbica. A Figura 2.6 

exemplifica a estrutura de uma molécula de tensoativo. 

Figura 2.6: Exemplo de tensoativo – Região polar e apolar 

 

FONTE: (Química Legal, 2017) 

Segundo ROSEN, 2004, os surfactantes estão entre os produtos mais versáteis da 

indústria química. Sua utilização pode ser observada em óleos de motor, produtos 

farmacêuticos, detergentes, fluidos de perfuração e como agentes de flotação para 

beneficiamento de minérios.  

2.3.1 Classificação 
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Os surfactantes são classificados de acordo com a natureza do grupo hidrofílico, sendo 

subdivididos em quatro classes básicas: aniônico, catiônico, anfótero e não iônico. A seguir 

descreve-se melhor cada um deles. 

 

2.3.1.1 Tensoativos aniônicos  

O grupo hidrofílico – ou funcional - desse tipo de tensoativo libera íons carregados 

negativamente em solução aquosa. Esta é a maior classe de tensoativos utilizada, constituindo-

se de 70-75% do consumo total no mundo. Os carboxilatos de metais alcalinos, ou sabões, 

sulfatos, sulfonatos, e, em menor quantidade, os fosfatos se apresentam como os subgrupos 

principais dessa classificação (MYERS, 2006). 

2.3.1.2 Tensoativos catiônicos  

O grupo hidrofílico - ou funcional - desse tipo de tensoativo libera íons carregados 

positivamente em solução aquosa. Agente antisséptico em cosméticos, como fungicidas, 

germicidas e como amaciantes de tecidos são exemplos de utilização desse grupo de tensoativo 

(MYERS, 2006). 

2.3.1.3 Tensoativos anfóteros  

O grupo hidrofílico – ou funcional - desse tipo de tensoativo libera tanto íons carregados 

negativamente como positivamente em solução aquosa. O que influencia na carga é o pH da 

solução na qual o tensoativo está dissolvido. Nas soluções de pH ácido, a molécula adquire 

carga positiva e se comporta como os tensoativos catiônicos, já nas soluções de pH básico, as 

moléculas ficam carregadas negativamente e se comportam como os tensoativos aniônicos 

(TADROS, 2005). 

2.3.1.4 Tensoativos não iônicos  

Este tipo de tensoativo é constituído por substâncias cujas moléculas não se dissociam 

em solução aquosa e sua solubilização em água é devida aos grupos tipo éster, RO- R, álcool, 

R-OH, carbonil, RCOR, ou mesmo aminas, R-NH-R, na sua estrutura (DE LA SALLES, 2000).  

A estrutura exemplificada de cada classificação supracitada pode ser melhor visualizada 

no esquema mostrado na Figura 2.7: 

2.3.1.4.1 Nonilfenol Etoxilado 
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O Nonilfenol Etoxilado (NFL) foi o tensoativo usado nessa pesquisa. É obtido através 

da reação entre Nonifenol e Óxido de Eteno. Em função do grau de etoxilação, obtém-se 

produtos que exibem diferentes valores de balanço hidrofílico-lipofílico. (agecom, 2017)  

 

Figura 2.7: Esquema da classificação dos tensoativos 

 

FONTE: (Midias Labnews, 2017) 

 

2.4 Microemulsão 

As microemulsões podem ser definidas como misturas interdispersas de dois líquidos, 

água e óleo, que são estabilizados por um tensoativo. As microemulsões podem ser de três 

categorias: óleo em água (O/A), onde gotículas de óleo estão dispersas na região contínua que 

é a água, água em óleo (A/O), onde gotículas de água estão dispersas no óleo, e bicontínua, que 

é uma estrutura na qual ambos os componentes formam domínios contínuos interpenetrantes, 

onde nenhum dos dois estão rodeando o outro. Elas apresentam características especiais como 

alta estabilidade termodinâmica, grande área interfacial, tensão interfacial muito baixa, 

diversificação de estruturas e transparência óptica (LAWRENCE; REES, 2000; OLIVEIRA; 

SCARPA; CORREA et al., 2004). 

2.5 Fundamentos termodinâmicos 

Do ponto de vista termodinâmico, o equilíbrio corresponde ao estado em que as 

propriedades macroscópicas do sistema não se alteram com o tempo. Na verdade, um real 

estado de equilíbrio não pode ser alcançado, devido a variações contínuas na vizinhança. É 

necessário para o equilíbrio, o balanço de tudo que pode causar algum tipo de mudança. No 
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entanto, a taxa de mudança, e consequentemente a taxa de aproximação de equilíbrio, são 

proporcionais a diferença de potencial entre o estado atual e o estado de equilíbrio. Sendo assim, 

a taxa de mudança se torna muito lenta quando o equilíbrio está próximo (Smith, 7th Ed.). 

Na literatura verifica-se alguns tipos de equilíbrio, os quais podem ser mostrados na  

Figura 2.8 

Figura 2.8: Quadro esquematizado dos tipos de equilibrios encontrados na literatura 

 

FONTE: Autor 

A partir de restrições feitas ao sistema, é possível estabelecer critérios de equilíbrio e 

estabilidade. Processos irreversíveis a temperatura e pressão constantes ocorrem na direção da 

minimização da energia de Gibbs, como pode-se verificar na equação (2.12) obtida depois de 

fazer algumas considerações, são elas: 

 Sistema e a vizinhança em equilíbrio mecânico e térmico; 

𝑑𝑆𝑣𝑖𝑧 =
𝑑𝑄𝑉𝐼𝑍

𝑇𝑉𝐼𝑍
=

−𝑑𝑄

𝑇
     (2.01) 

 De acordo com a Segunda Lei da termodinâmica, nenhum processo com 

diminuição da entropia total é possível, a variação de entropia é sempre positiva, aproximando-

se de zero como um limite quando o processo se torna reversível, tem-se: 

𝑑𝑆𝑡 + 𝑑𝑆𝑉𝐼𝑍 ≥ 0           (2.02) 

 Rearranjando: 

𝑑𝑄 ≤ 𝑇𝑑𝑆𝑡        (2.03) 
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 Sistema fechado com temperatura e pressão constantes, 1° e 2° Lei da 

termodinâmica: 

𝑑𝑈𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 = 𝑑𝑄 − 𝑃𝑑𝑉𝑇   (2.04) 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈𝑇 + 𝑃𝑑𝑉𝑇     (2.05) 

 Substituindo a Eq. (2.03) na (2.05): 

𝑑𝑈𝑡 + 𝑃𝑑𝑉𝑡 ≤ 𝑇𝑑𝑆𝑡     (2.06) 

𝑑𝑈𝑡 + 𝑃𝑑𝑉𝑡 − 𝑇𝑑𝑆𝑡 ≤ 0    (2.07) 

 Em um sistema isolado a Eq. (2.07), onde a energia interna e o volume são 

constantes, tem-se: 

(𝑑𝑆𝑡)𝑈𝑡,𝑉𝑡 ≥ 0       (2.08) 

 A eq. (2.07), usada em processos a temperatura e pressão constantes, pode ser 

reescrita como: 

𝑑𝑈𝑇,𝑃
𝑡 + 𝑑(𝑃𝑉𝑡)𝑇,𝑃 − 𝑑(𝑇𝑆𝑡)𝑇,𝑃 ≤ 0   (2.09) 

𝑑(𝑈𝑡 + 𝑃𝑉𝑡 − 𝑇𝑆𝑡)𝑇,𝑃 ≤ 0    (2.10)  

 Energia de Gibbs: 

𝐺𝑡 = 𝐻𝑡 − 𝑇𝑆𝑡 = 𝑈𝑡 + 𝑃𝑉𝑡 − 𝑇𝑆𝑡   (2.11) 

 Combinando as equações (2.10) e (2.11), tem-se: 

(𝑑𝐺𝑡)𝑇,𝑃 ≤ 0       (2.12) 

De acordo com a equação (2.12), processos irreversíveis a temperatura e pressão 

constantes ocorrem na direção de mínimo da energia de Gibbs. Visto que se trata de uma 

equação decrescente, o critério de estabilidade é dado por d²G > 0, representando um mínimo 

da função. 

Para melhor entender o que de fato as equações estão passando, tem-se a Figura 2.9. 

A curva 1 representa uma mistura binaria homogênea, enquanto a curva 2 ilustra uma mistura 

de miscibilidade parcial, onde entre os pontos A e B ocorre a formação de duas fases. A linha 

preenchida entre os pontos A e B representa a fase homogênea; a linha tracejada corresponde à 

separação em duas fases. Dessa forma, a situação representada pelo ponto b corresponde ao 

sistema mais estável pelo fato da energia de Gibbs ser menor em relação ao ponto a. 
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Figura 2.9: Energia de Gibbs em mistura de completa miscibilidade (1) e de 

miscibilidade parcial (2) 

 

FONTE: Sandler, 1998 

2.5.1 A regra de fases.  

 

Uma fase é uma região homogênea de matéria. Um gás ou uma mistura de gases, um 

líquido ou uma solução líquida e um cristal sólido são exemplos de fases. Não necessariamente 

precisa que a fase seja continua. Exemplos de fases descontinuas são um gás disperso como 

bolhas em um líquido, um líquido disperso como gotas em outro líquido que seja imiscível, e 

um sólido cristalino disperso tanto no gás como em um líquido. Em cada caso temos a fase 

dispersa e a fase contínua. Uma mudança abrupta nas propriedades ocorre na fronteira entre as 

fases. Várias fases podem coexistir, mas elas devem estar em equilíbrio para essa regra valer.  

Considerando um sistema que apresente π fases e contêm N espécies químicas não 

reativas, o número de graus de liberdade F no equilíbrio é a diferença entre o número de 

variáveis necessárias para caracterizar o estado intensivo (variável intensiva) do sistema e o 

número de equações independentes que podem ser escritas conectando essas variáveis. As 

variáveis da regra de fases são temperatura, pressão, e N – 1 fração molar para cada fase. O 

número total dessas variáveis é 2 + (N – 1)(π). A massa das fases não são variáveis para essa 

regra, por que elas não têm influência no estado intensivo do sistema  

As equações que podem ser escritas e que conectam as variáveis da regra de fases são 

dadas pela equação 2.13: 
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𝜇𝑖
𝛼 = 𝜇𝑖

𝛽
= ⋯ = 𝜇𝑖

𝜋                                                 (2.13) 

O número de equações independentes no equilíbrio de fases representado é (π – 1)(N). 

Essas equações relatam  potencial químico, que é função da temperatura, pressão e composição. 

As equações representam relações que conectam as variáveis da regra de fases. Sendo F dado 

pela diferença entre o número de variáveis e o número de equações, tem-se:   

𝐹 = 2 + (𝑁 − 1)(𝜋) − (𝜋 − 1)(𝑁) = 2 − 𝜋 + 𝑁                     (2.14) 

 

2.6 Diagramas ternários   

 

Todas esse tópico tem como fonte o livro: Phase diagrams – Understanding the basics. 

 

2.6.1 O triângulo de Gibss 

 

Devido a sua característica geométrica única, um triângulo equilátero fornece a forma 

mais simples de plotar uma composição ternária. No triângulo de Gibss, que é um triãngulo 

equilátero, os três componentes puros são representados nos vértices A, B e C, como mostrado 

na Figura 2.10. Composições binárias são representadas ao longo das arestas AB, AC e BC. e 

misturas ternárias são representadas dentro da área do triângulo, assim como o ponto P na 

Figura 2.10. 

Figura2.10: O triângulo de Gibss 

 

FONTE: (Campbell, 2012) 
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Se linhas são desenhadas através da composição P paralela a cada aresta, serão feitos 

três triângulos equiláteros menores: aaa, bbb e ccc. A soma dos comprimentos dos nove lados 

desses três triângulos é igual à soma dos comprimentos dos três lados do triângulo maior, ABC; 

ou a soma dos comprimentos de cada um dos triângulos menores é igual ao comprimento de 

um dos lados do triângulo maior: a + b + c = AB = AC = BC. Também, a soma das alturas 

dos triângulos menores é igual à altura do triângulo maior: a’ + b’ + c’ = AX. 

Se um lado do triângulo de Gibbs for dividido em 100 partes iguais, representando 

100% na escala da composição binária, é percebido que as mesmas unidades podem ser usadas 

para medir a composição no ponto P, deixando o comprimento a representar a porcentagem de 

A em P, o comprimento b porcentagem de B em P e o comprimento c a porcentagem de C. Isso 

porque estes comprimentos somados são os mesmos que um dos lados do triângulo de Gibbs, 

e juntos devem ser igual à 100%. É evidente que 1% tem o mesmo comprimento, onde quer 

que esteja ao longo da aresta do diagrama ou ao longo de qualquer linha paralela inscrita para 

uma aresta. Um resultado similar poderia ser obtido usando alturas, mas seria menos 

conveniente.  

Para conveniência na leitura da composição, um triângulo equilátero pode ser 

construído com linhas paralelas aos lados (Figura 2.11).  
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Figura 2.11: O triângulo de Gibbs com linhas de composição 

 

FONTE: (Campbell, 2012) 

A composição pode então ser lida diretamente, por exemplo: P = 20% A + 70% B + 

10% C. No ponto P, a porcentagem de A é representada pela linha Pa, que é 20 unidades ao 

longo da aresta; a porcentagem de B pela linha Pb, 70 unidades ao longo da aresta; e a 

porcentagem C pela linha Pc, 10 unidades. Os pontos S, Q e R são outros exemplos de 

composições que podem existir ao longo de todo o ternário. (Campbell, 2012). Os pontos S, Q, 

R são outras composições exemplificativas de composições hipotéticas que pode-se encontrar 

em um diagrama ternário. 

 

2.6.2 Linhas de amarração (tielines)  

 

Se quaisquer duas composições ternárias são misturadas (em um mesmo ternário), 

linhas de amarração podem ser traçadas. A composição da mistura irá se formar em uma linha 

reta juntando as duas composições originais. Isso ocorre, independentemente, das proporções 

das duas soluções da mistura. Por outro lado, se a solução se decompõe em duas frações de 

diferentes composições, a composição das duas porções irá se encontrar nos limites da linha 
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reta que passa através do  ponto da composição original. Na Figura 2.12 os pontos S e L 

representam duas misturas ternárias com respectivas concentrações: 20% A + 70% B + 10% C 

e 40% A + 30% B + 30% C. Supondo que uma parte de S (1/4) é misturada com as três partes 

de L (3/4) e a mistura é analisada (Campbell, 2012). O resultado analítico é: 

 

Figura 2.12: O triângulo de Gibbs com linhas de composição 

 

FONTE (Campbell, 2012) 

0.25% ×  20% 𝐴 + 0.75 × 40% 𝐴 = 35% 𝐴                       (2.15) 

0.25% ×  70% 𝐵 + 0.75 × 30% 𝐵 = 40% 𝐵                       (2.16) 

0.25% ×  10% 𝐶 + 0.75 × 30% 𝐶 = 25% 𝐶                        (2.17) 

Como pode ser visto por inspeção na Figura 2.12, essa composição se encontra no 

ponto P, que é um ponto da reta ligando S e L. Independentemente da composição escolhida ou 

em qual proporção elas tenham sido misturadas, a composição total irá ocorrer na reta ligando 

as duas composições originais.  

É evidente que a linha SL possui características de tieline: são ambas isobáricas e 

isotérmicas, porque se encontram em um plano de composição, que é desenhada perpendicular 

ao eixo da temperatura e corresponde nesse caso a pressão atmosférica (iria ser desenhada 

perpendicularmente ao eixo da pressão se uma quarta dimensão pudesse ser analisada). O 
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princípio da alavanca é aplicável à essa linha. Sendo assim, a linha SL pode representar a 

condição de uma mistura de composição P que é parcialmente composta por uma fase α, em 

uma certa temperatura considerada, e consiste de 25% α de composição S e 75% β da 

composição L: 

% 𝑆 =  
𝑃𝐿

𝑆𝐿
 × 100                                                   (2.18) 

% 𝐿 =  
𝑆𝑃

𝑆𝐿
 × 100                                                   (2.19) 

O sistema envolvendo três líquidos com um parcialmente solúvel é o tipo mais comum. 

A representação desse tipo de sistema é ilustrado na Figura 2.13 –a. A Figura 2.13. – b 

representa um sistema com dois pares parcialmente solúveis. 

Figura 2.13: a) Sistema com um par parcialmente solúvel. b) Sistema com dois pares 

parcialmente solúveis. 

 

FONTE: Autor 

2.7 Estado da arte 

 

Costa. (2015), em sua monografia de graduação estudou a criação de um modelo 

matemático para descrever as formulações de combustíveis base diesel aditivados com 

(água/glicerina/tensoativos), a fim de aproveitar o máximo do potencial energético da glicerina 

e oferecer menor potencial poluidor possível. Percebeu-se que todos os parâmetros estudados 

foram significativos ao processo. 

Uchôa. (2015), formulou e caracterizou um combustível base diesel microemulsionado 

com glicerina, com o objetivo do aproveitamento energético bem como a redução das emissões 

de poluentes quando comparados com a queima do diesel mineral em um motor de combustão 

interna. Na análise da tensão superficial, a formulação com maior adição de massa de tensoativo 
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e solução de glicerina obteve valores de média de tensão superficial de 31,96 mN/m e média de 

ângulo de molhabilidade de 7,25°. Já a formulação com menor adição obteve média de tensão 

superficial de 32,55 mN/m e média de ângulo de molhabilidade de 7,03° comprovando que a 

adição das espécies não alterou essas propriedades. Ele verificou que as microemulsões 

apresentaram estabilidade de mais de 17 semanas, quando deixadas de repouso.  

Eaton et al. (2014), referem-se a formulações de combustíveis emulsionados 

adequados para utilização em motores de navios, mas que, após a combustão, produzem 

menores emissões de dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx) do que os 

combustíveis marítimos convencionais atualmente utilizados. As formulações foram 

preparadas utilizando como possíveis combustíveis o gasóleo marinho, óleo diesel marítimo, 

óleo combustível intermediário, diesel com baixo teor de enxofre, diesel com ultrabaixo teor de 

enxofre e óleo combustível residual. Os autores prepararam misturas dos combustíveis com 

glicerol e um tensoativo não iônico, a uma temperatura entre 40 e 70 °C, mantidas sob banhos 

com ultrassom. As misturas foram obtidas adicionando-se de 50 a 99% de óleo em volume, de 

1 a 50% de glicerol em volume e 0,1 a 5% de tensoativos não iônico. Por vezes eram utilizados 

melhoradores de combustão para ajudar a queima do combustível. As emulsões apresentavam 

estabilidade variando entre 24 horas, 1, 2 ou 3 semanas e o máximo de 2 meses. 

Souza. (2012), estudou três diferentes sistemas micro emulsionados de óleo de babaçu 

e avaliou se os mesmos apresentavam características de combustíveis. Ele construiu um 

diagrama de fases pseudoternário para cada sistema. Na região homogênea de cada diagrama 

foram selecionadas proporções, em massa, de cada componente. Misturou-se as microemulsões 

com diesel nas proporções de 10, 20 e 30%. Em seguida, as microemulsões puras e misturadas 

com diesel foram submetidas à analises de caracterização (viscosidade cinemática a 40 °C, 

massa especifica a 20 °C, ponto de fulgor, turbidez e índice de acidez), e obteve-se resultados 

satisfatórios. Emissões foram medidas e os resultados mostraram uma diminuição dessas. Com 

os resultados concluíram que as microemulsões como combustíveis podem ser usadas em 

substituição parcial ou total ao diesel, podendo utilizar uma ampla variedade de composições, 

a maioria disponível em localidades remotas. 

Fernandes et al, 2011, Estudaram formulações de combustíveis base diesel, 

microemulsionados com nonilfenol etoxilado (5 etoxilações) e água. As formulações foram 

preparadas e testadas em um motor diesel para avaliar o seu desempenho e as emissões. Os 

autores avaliaram as propriedades: densidade, viscosidade, ponto de nuvem e corrosividade. Os 

resultados experimentais mostraram que a densidade e viscosidade atingiram valores maiores 
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do que os obtidos para óleo diesel puro, já o ponto nuvem e a corrosividade não foram afetados 

pela água e o surfactante. Foi observado que o consumo específico do combustível 

microemulsionado era maior do que o de diesel, entretanto as pequenas gotas de água 

melhoraram a combustão do sistema. Em comparação com diesel, foi observado um aumento 

nas emissões de CO e diminuição das emissões de NOx, CxHy, SO2 e emissão de fumaça preta. 

Em geral, apenas as microemulsões com até 6% de água apresentaram valores em conformidade 

com as normas brasileiras para combustível diesel/biodiesel. 

Mendonça. (2010), a produção de éteres de glicerina usando os álcoois ciclohexanol, 

isoamílico, benzílico, terc-butílico, metílico e isopropílico como eterificantes, na presença de 

catalisadores ácidos, o ácido p-tolueno sulfônico, a resina de troca iônica Amberlyst 15 e 

catalisadores de nióbia e alumina modificados.Ele realizou as reações em um reator de alta 

pressão e balão com sistemas de refluxo. O diesel puro foi aditivado com os produtos reacionais 

do álcool benzílico e terc-butílico na proporção de 0,5 e 5,0% v/v, e relatou que não 

influenciaram significativamente nas propriedades do diesel. 

Dias. (2010), estudou a obtenção de microemulsões combustíveis. Primeiramente 

avaliou os parâmetros físico-químicos do óleo de babaçu, para construir um diagrama de fases 

a partir dos componentes formadores das microemulsões. Após essa etapa selecionou a região 

do diagrama de microemulsão dos sistemas com maior proporção de óleo vegetal nos quais 

foram realizados ensaios físico-químicos de caracterização. Ele escolheu um sistema com 

proporção de 60% do óleo vegetal para ser testado puro e misturado ao diesel em um motor. Os 

parâmetros usados para definir a eficiência da combustão das microemulsões e de suas misturas 

binárias com o diesel no motor foram a quantificação do consumo, vazão dos gases e emissões 

de CO, CO2 e NOx. O autor obteve resultados satisfatórios na viscosidade e índices de emissões 

gasosas em algumas misturas das microemulsões. 

Mota et al. (2009), estudaram e discutiram a transformação química do glicerol em 

éters, acetais e éster em aplicações de alta tecnologia, especialmente no setor de combustíveis. 

Hidrogenólise de glicerina, desidratação da glicerina para acroelina e oxidação foram discutidos 

pelos pesquisadores, bem como o uso potencial do glicerol para a produção de monômeros 

plásticos. Os estudos descrevem também outras transformações, além da produção de gás, 

epicloridina e carbonato de glicerina.  

França. (2008), estudou formas para separar as misturas biodiesel de 

mamona/glicerol/metanol e biodiesel de mamona/glicerol/etanol. Para aquele, os dados de 

solubilidades foram levantados na temperatura de 25 °C e para esse foram obtidos dados 
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experimentais nas temperaturas de 25 e 60 °C. Ocorreu um aumento de solubilidade com o 

aumento da temperatura. O tipo de álcool influenciou da solubilidade na fase rica em glicerol 

para os sistemas estudados. A técnica usada para obtenção dos dados de equilíbrio foi baseada 

na análise da densidade de mistura 

Abu-Zaid. (2004), estudou diesel S10 emulsionado com água e seus efeitos sobre o 

desempenho e a temperatura de escape dos gases de um motordiesel. Os combustíveis estudados 

tinham relações de 0,5, 10, 15 e 20 água/diesel, em volume. Ele concluiu que a adição de 20% 

de água na forma de emulsão melhora a eficiência da combustão, o torque do motor, a potência 

e a eficiência térmica em 3,5% quando comparado com o diesel mineral. À medida que a 

concentração de água na emulsão aumentava, os resultados mostraram uma diminuição do 

consumo especifico de combustível bem como na temperatura de escape dos gases. 

Neto et al. (1999), estudaram uma fonte alternativa ao óleo diesel utilizando óleo de 

fritura para a produção de biodiesel. Eles usaram o biodiesel produzido em um motor diesel, 

avaliando as emissões derivadas de sua queima. Os autores discutiram e compararam as 

emissões em motores com o diesel convencional e o combustível alternativo  

produzido pelos pesquisadores. Concluíram que a utilização de biodiesel como combustível 

tem apresentado um potencial promissor no mundo inteiro e que a significativa redução de 

fumaça, obtida em teste com biodiesel de óleo usado, demonstrou que vale a pena reutilizar o 

óleo descartado de frituras para a produção desse combustível. 
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3. Materiais e Métodos 

 

Neste capítulo os principais materiais, equipamentos e reagentes são apresentados. A 

metodologia de como foram conduzidos os experimentos se encontra descrita no item 3.2 do 

capítulo. 

 

3.1 Equipamentos 

A seguir, são relacionados os principais equipamentos utilizados para a realização deste 

trabalho e logo em seguida os reagentes: 

 Densímetro digital de bancada Dma 5000 M; 

 Balança de precisão (SHIMADZU, modelo AUW220D), capacidade 220g g; 

 Agitador Magnético (FISATOM, modelo 752); 

 Agitador de tubos Vortex – Para tubos de até 30mm de Diâmetro (Modelo AP 56 – 

PHOENIX); 

 Tubos de ensaio de até 30mm de diâmetro; 

 Conta gotas; 

 Beckers; 

 Balão volumétrico de fundo chato de 100mL; 

 Pipetas; 

 Pêra; 

 Tubos para centrifuga; 

 Câmera Nikon Coolpix B500; 

 Caixa escura (28 cm x 20 cm x 17 cm); 

 

3.2 Reagentes 

A seguir, são relacionados os principais reagentes utilizados para a realização deste 

trabalho: 

 Óleo Diesel S10/B7 (Posto BR); 

 Água destilada; 

 Tensoativo R4 (segredo industrial); 

 Tensoativo R6 (segredo industrial); 



Capítulo III – Metodologia  40 

 

  

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

 Glicerina (Synth com 99,5% de pureza); 

3.3 Métodos 

Este tópico tem como objetivo apresentar, passo a passo, como o trabalho foi 

elaborado. 

 

3.3.1 Preparação da solução aquosa de glicerina] 

 

Em balões volumétricos de fundo chato de 100 ml, acrescentou-se 0, 15, 30 ml e 

completou-se até o menisco do balão para fazer as soluções de 0, 15 e 30%, respectivamente. 

Essas soluções foram tantas vezes feitas de acordo com a necessidade da pesquisa. 

 

3.3.2 Construção dos diagramas ternários 

 

Os diagramas ternários foram construídos em duas etapas. Na primeira partiu-se de 

misturas binárias entre diesel e tensoativos, sendo tituladas com soluções de glicerina. A 

segunda partiu-se de misturas binárias entre tensoativos e solução de glicerina, sendo tituladas 

com diesel. 

As microemulsões foram preparadas utilizando os reagentes: diesel mineral S10/B7 

(10 ppm de enxofre e 7% de biodiesel), tensoativos R40 e R60 (segredo industrial) e soluções 

aquosas de glicerina em concentrações variadas (0, 15 e 30%). 

Formulou-se ao todo 6 (seis) sistemas, sendo eles: 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40/R60 = 1/2) – Sistema I; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40/R60 = 1/1) – Sistema II; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R60)– Sistema III; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema IV; 

 Diesel + Sol. 0% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema V; 

 Diesel + Sol. 30% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema VI; 

A quantidade de massa adicionada em cada tubo de ensaio variou (para cada 

componente ou razão de tensoativo) de 0,2 g de modo que a soma entre eles fosse sempre 2 g. 

Por exemplo: Para 2 g de diesel adicionou-se 0 g da razão de tensoativos, e para 1,8 g de diesel 

adicionou-se 0,2 g da razão e assim por diante.  

3.3.3 Mistura binária diesel + tensoativo (titulação com solução de glicerina) 
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A primeira etapa da construção do ternário deu-se a partir de misturas binárias entre 

diesel e tensoativos em proporções em massa pré-estabelecidas como mostradas nas tabelas 3.1 

(sistema I), 3.2 (sistema II), 3.3 (Sistema III), 3.4 (Sistema IV, Sistema V e Sistema VI)  

Tabela 3.1: Massa de diesel e tensoativos a serem pesadas para o sistema I 

Ponto Diesel (g) R40/R60 (1/2) Massa R40 (g) Massa R60(g) 

1 2,00 0,00 0,00 0 

2 1,80 0,20 0,0667 0,1333 

3 1,60 0,40 0,1333 0,2667 

4 1,40 0,60 0,2000 0,4000 

5 1,20 0,80 0,2667 0,5333 

6 1,00 1,00 0,3333 0,6667 

7 0,80 1,20 0,4000 0,8000 

8 0,60 1,40 0,4667 0,9333 

9 0,40 1,60 0,5333 1,0667 

10 0,20 1,80 0,6000 1,2000 
FONTE: Autor 

Tabela 3.2: Massas de diesel e tensoativos a serem pesadas para o sistema II 

Ponto Diesel (g) R40/R60 (1/1) Massa R40 (g) Massa R60(g) 

1 2,00 0,00 0,00 0,00 

2 1,80 0,20 0,05 0,05 

3 1,60 0,40 0,10 0,10 

4 1,40 0,60 0,15 0,15 

5 1,20 0,80 0,20 0,20 

6 1,00 1,00 0,30 0,30 

7 0,80 1,20 0,40 0,40 

8 0,60 1,40 0,50 0,50 

9 0,40 1,60 0,60 0,60 

10 0,20 1,80 0,70 0,70 
FONTE: Autor 

Tabela 3.3: Massas de diesel e tensoativo a serem pesadas para o sistema III 

Ponto Diesel (g) Massa R60 
1 2,00 0,00 

2 1,80 0,20 

3 1,60 0,40 

4 1,40 0,60 

5 1,20 0,80 

6 1,00 1,00 

7 0,80 1,20 

8 0,60 1,40 

9 0,40 1,60 

10 0,20 1,80 
FONTE: Autor 
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Tabela 3.4: Massas de diesel e tensoativo a serem pesadas para os sistemas IV, V e VI 

Ponto Diesel (g) Massa R40 
1 2,00 0,00 

2 1,80 0,20 

3 1,60 0,40 

4 1,40 0,60 

5 1,20 0,80 

6 1,00 1,00 

7 0,80 1,20 

8 0,60 1,40 

9 0,40 1,60 

10 0,20 1,80 
FONTE: Autor 

 

A tabela para as massas de diesel e tensoativo dos sistemas IV, V e VI é a mesma 

porque, nesses casos, apenas a solução de glicerina que muda de um sistema para o outro (0%, 

15% e 30%). 

Preparou-se cada um dos 10 pontos em 10 tubos de ensaios, obtendo uma mistura de 

uma única fase. Titulou-se gota a gota com a solução de glicerina correspondente a cada sistema 

até o aparecimento da turbidez da mistura contida no tubo de ensaio, momento em que se parava 

a titulação e anotava-se a massa adicionada de solução de glicerina necessária para que esse 

fenômeno ocorresse. O esquema de como a massa necessária de solução de glicerina foi medida 

se encontra no fluxograma apresentado pela Figura 3.1. 
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3.3.4 Mistura binária solução de glicerina + tensoativo (titulação com diesel) 

A segunda etapa da construção do ternário deu-se a partir de misturas binárias entre 

soluções de glicerina e tensoativos em proporções em massa pré-estabelecidas, como mostradas 

nas Tabelas 3.5 (sistema I), 3.6 (sistema II), 3.7 (Sistema III), 3.8 (Sistema IV, Sistema V e 

Sistema VI). 

 

 

Tabela 3.5: Massas de solução de glicerina e tensoativo a serem pesadas para o sistema I 

Ponto R40/R6=1/2 M. R4 M. R6 Glicerina 

1 1,80 0,6000 1,2000 0,20 

2 1,60 0,5333 1,0667 0,40 

3 1,40 0,4667 0,9333 0,60 

4 1,20 0,4000 0,8000 0,80 

5 1,00 0,3333 0,6667 1,00 

6 0,80 0,2667 0,5333 1,20 

7 0,60 0,2000 0,4000 1,40 

8 0,40 0,1333 0,2667 1,60 

9 0,20 0,0667 0,1333 1,80 

10 0,00 0,0000 0,0000 2.00 
FONTE: Autor 

Pesar a massa 
de cada tubo

Anotar e tarar
Pesar as massas 

de Diesel e 
tensoativos

Anotar e tarar
Titular gota a 
gota com sol. 
de glicerina 

Pesar o sistema 

Subtrair a massa do sistema 
(tubo+diesel+tensoativo) da 

massa total obtida.
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Tabela 3.6: Massas de solução de glicerina e tensoativo a serem pesadas para o sistema II 

Ponto R40/R60(1/1) Massa R4 Massa R6 Glicerina 

1 1,80 0,90 0,90 0,20 

2 1,60 0,80 0,80 0,40 

3 1,40 0,70 0,70 0,60 

4 1,20 0,60 0,60 0,80 

5 1,00 0,50 0,50 1,00 

6 0,80 0,40 0,40 1,20 

7 0,60 0,30 0,30 1,40 

8 0,40 0,20 0,20 1,60 

9 0,20 0,10 0,10 1,80 
FONTE: Autor 

Tabela 3.7: Massas de solução de glicerina e tensoativo a serem pesadas para o sistema III 

Ponto Massa R60 Massa glicerina 

1 2,0 0 

2 1,8 0,2 

3 1,6 0,4 

4 1,4 0,6 

5 1,2 0,8 

6 1,0 1 

7 0,8 1,2 

8 0,6 1,4 

9 0,4 1,6 

10 0,2 1,8 
FONTE: Autor 

 

Tabela 3.8:  Massas de solução de glicerina e tensoativo a serem pesadas para os 

sistemas IV, V e VI 

Ponto Massa R40 Massa glicerina 

1 2,0000 0,0000 

2 1,8000 0,2000 

3 1,6000 0,4000 

4 1,4000 0,6000 

5 1,2000 0,8000 

6 1,0000 1,0000 

7 0,8000 1,2000 

8 0,6000 1,4000 

9 0,4000 1,6000 

10 0,2000 1,8000 
FONTE: Autor 
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A tabela para as massas de solução de glicerina e tensoativo para os sistemas IV, V e 

VI é a mesma porque, nesses casos, apenas a porcentagem da solução de glicerina que muda de 

um sistema para o outro (0%, 15% e 30%). 

Preparou-se cada um dos 10 pontos em 10 tubos de ensaios obtendo uma mistura de 

uma única fase. Foi então titulado gota a gota com diesel até a turbidez da mistura contida no 

tubo de ensaio, momento em que se parava a titulação e anotava-se a massa adicionada de diesel 

necessária para que esse fenômeno ocorresse. O esquema de como a massa necessária de diesel 

foi medida se encontra no fluxograma apresentado pela Figura 3.2. 

Figura 3.2: Fluxograma para obtenção da massa de glicerina obtida na titulação. 

 

FONTE: Autor 

3.3.5 Obtenção dos diagramas para cada sistema 

 

Para a continuação dos diagramas obteve-se as proporções de cada componente na 

mistura e plotou-se um ternário no software Oringin.  

 

  

Pesar a massa 
de cada tubo

Anotar e tarar
Pesar as massas 

de glicerina 15% e 
tensoativos

Anotar e tarar
Titular gota a 

gota com diesel 
Pesar o sistema 

Subtrair a massa do sistema 
(tubo+glicerina+tensoativo) 

da massa total obtida.
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3.3.6 Dados de equilíbrio – Curva Binodal 

 

Os dados de equilíbrio foram determinados com agitação mecânica dos tubos de ensaio 

e em temperatura ambiente (298 K), mantendo um controle manual de temperatura.  

Os pontos da curva binodal foram determinados por titulação (Gonzales et al., 1986). 

Para o lado da curva rica em diesel, adicionou-se diesel + tensoativo nos tubos de ensaio em 

proporções mássicas como verificados nas tabelas vistas anteriormente, formando um total de 

2 g (como dito anteriormente). A titulação para a fase rica em diesel foi realizada com solução 

aquosa de glicerina (em diferentes concentrações), adicionada aos tubos gota a gota até o 

turvamento da solução caracterizando o ponto de separação das fases.  

Para a fase rica em solução de glicerina, os pontos foram determinados titulando a 

mistura (solução de glicerina + tensoativo R40) com diesel. Seguiu-se a mesma metodologia 

utilizada para a obtenção dos pontos do lado da curva rica em diesel.  

 

3.3.7 Curvas de calibração 

As curvas de calibração foram criadas com os valores das densidades de cada ponto 

que compõe a binodal e os valores das frações de cada componente no ponto correspondente, 

ou seja, para cada sistema que teve sua curva de calibração construída, tiveram 6 curvas de 

calibração (3 para a titulação com diesel e 3 para a titulação com solução de glicerina). Essas 

curvas foram usadas para ajudar a traçar as tielines.   

3.3.8 Tielines (Linhas de amarração)   

Selecionou-se arbitrariamente (a preferência foi dada para pontos mais próximos do 

vértice do diesel por apresentar soluções menos viscosas) pontos abaixo da curva binodal. Os 

pontos de fração mássica conhecida (pontos de mistura) foram preparados em beckers com 

amostras de 25 g. As misturas ficaram em agitação por 3 horas e por  repouso por15 horas a 

25° C.  

Após o tempo de repouso foi possível visualizar as duas fases, das quais foram 

retiradas alíquotas para análise da densidade, utilizando o Densímetro digital de bancada Dma 

5000 M. Encontrou-se as massas específicas e foram substituídas nas curvas de calibração 

anteriormente encontradas para cálculos das frações mássicas de cada fase. As amostras foram 

coletadas com o auxílio de seringas. Para obter a fase inferior, toda a fase superior e a superfície 
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de contato da inferior foram retiradas com uma seringa, restando no Becker apenas a fase mais 

densa.  

Para a quantificação das composições das fases em equilíbrio foram construídas curvas 

de calibração da fração mássica de cada componente vs densidade. As curvas foram construídas 

com os pontos da curva binodal, onde a densidade da mistura foi medida no ponto do 

turvamento. 

Os dados de equilíbrio líquido-líquido do sistema ternário foram plotados usando o 

programa computacional Origin 8.0. 

 

3.3.9 Mapeamento do ternário 

 

As misturas que tiveram seus ternários mapeados foram os sistemas: 

 Diesel + Tensoativo R40 + Sol. 15% de glicerina (Sistema IV); 

 Diesel + Tensoativo R40 + Sol. 0% de glicerina (Sistema V) 

Foram pegos 5 pontos para cada sistema abaixo da curva binodal encontrada. A partir 

desses pontos (chamados de solução mãe) derivou-se mais 10 novos pontos no diagrama. Sendo 

5 caminhando no sentido do diesel e 5 caminhando para o sentido do vértice da solução de 

glicerina.    

As adições de diesel e solução aquosa de glicerina seguiram uma sequência lógica na 

qual a massa do ponto posterior seria igual à anterior vezes 2, iniciando-se com 0,5 g. Dessa 

forma conseguiu-se que os pontos se encontrassem equidistantes dentro do diagrama. Assim 

sendo, foi possível varrer uma região significativa do gráfico mostrado na Figura 3.3. 

Figura 3.3: Mapeamento do ternário (a leitura do diagrama se dá no sentido anti-horário) 

 

FONTE: Autor 
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Na Figura 3.3 os pontos P, Q, R, S representam as soluções mãe. Foram formuladas 

25 g de cada solução mãe. Os pontos P1 até P10, Q1 até Q10, R1 até R10 e S1 até S10 foram  

chamados de soluções derivadas. Adicionou-se 2 g de solução mãe em 10 tubos de ensaios 

diferentes que foram devidamente identificados. Os tubos do 1 ao 5 foram adicionados diesel e 

do 6 ao 10 foram adicionados soluções de glicerina.  

3.3.9.1 Solução mãe 

Na Figura 3.3 podemos perceber as soluções mãe (P, Q, R e S) escolhidas. Foram 

produzidas 25 g de cada solução mãe para os sistemas com 0 e 15% de glicerina. As etapas 

usadas para encontrar os pontos previamente selecionados no diagrama seguem a seguir: 

1. Definiu-se no programa computacional Origin 8.0 os pontos de interesse; 

2. Verificou-se as concentrações correspondentes a cada ponto escolhido; 

3. Fixou-se 25 g como sendo a massa total de solução mãe; 

4. Pesou as massas encontradas; 

5. Separou 10 tubos de ensaio e adicionou 2 g de solução mãe em cada. 

 

3.3.9.2 Solução derivada 

 

Para se ter pontos equidistantes no diagrama e varrer de forma significativa o ternário 

em questão, adicionou-se em cada tubo de ensaio contendo 2 g de solução mãe, quantidades de 

diesel (para as soluções derivadas de 1 até 5 Eq 3.1) e solução de glicerina (para as soluções 

derivadas de 6 até 10 Eq. 3.2). 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑃𝑖 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑃𝑖+1 × 2                                          (3.1) 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑙. 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑃𝑖 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑙. 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑃𝑖+1 × 2                 (3.2) 

 

3.3.9.3 Verificação visual das fases formadas 

 

Uma vez que todos os pontos estavam prontos (ao todo 110 pontos) transferiu-se do 

tubo de ensaio para microtubos do tipo eppendorf, os quais foram levadas à centrifuga de alta 

rotação por 10 min a 8000 rpm.  

Tendo sido todos os tubos centrifugados, fotografou-se cada tubo, de forma a ter 

melhor identificação visual das fases formadas.  
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As fotos foram tiradas colocando os microtubos em uma caixa com pouca entrada de 

luz, fixados em uma base de isopor (o que impede de ver a extremidade inferior do tubo), como 

se pode ver na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Aparato usado para fotografar os microtubos do tipo eppendorf 

  

 

Como pode-se verifcar nas imagens, na parede oposta à lente de máquina exitem 

compartimentos para a nomeação da amostra que está sendo fotografada. Isso impede a 

confusão das fotografias em caso de dúvida ao final da seção de fotografias. 

Para ganhar tempo e otimizar o trabalho, um macro foi criado no power point a fim de 

cortar todas as fotos de forma igual, além de organizar em uma tabela, e obter um resultado 

mais eficiente e de melhor qualidade. 
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4 Resultados e discussões 

 

Neste capitulo apresenta-se os resultados obtidos em forma de tabelas e gráficos. Os 

gráficos dos ternários foram todos obtidos através da ajuda do software origin 8.0 e a leitura se 

dará em sentido anti – horário para todos. Discussões sobre o comportamento dos ternários são 

feitas para o melhor entendimento do leitor ao final do capítulo. 

 4.1 Curva Binodal 

Os pontos da curva binodal em fração mássica para os sistemas ternários: 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40/R60 = 1/2) – Sistema I; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40/R60 = 1/1) – Sistema II; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R60)– Sistema III; 

 Diesel + Sol. 15% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema IV; 

 Diesel + Sol. 0% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema V; 

 Diesel + Sol. 30% glicerina + Tensoativos (R40) – Sistema VI; 

Estão representados nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6: Os pontos experimentais das curvas 

foram obtidos a 298 K e a 1 atm. Os valores das Tabelas são em massa. 

 

4.1.1 Sistema I 

 

Após a titulação com diesel e com solução de glicerina, obteve-se os pontos mostrados 

na Tabela 4.1, onde, Wd, Wt e Wg são, respectivamente, as frações mássicas de diesel, 

tensoativo e solução de glicerina. 

Tabela 4.1: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema I 

Wd Wt Wg 

100 0 0 

86,87043 5,10922 8,02035 

77,3832 9,15493 13,46187 

67,83004 12,37154 19,79842 

61,64597 15,73996 22,61406 

50,56388 22,0414 27,39472 

40,2855 27,42821 32,28629 

30,66663 31,40392 37,92945 
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23,14233 34,11062 42,74705 

16,58196 38,27855 45,13949 

14,93862 59,75078 25,3106 

8,13348 71,09498 20,77154 

2,28004 78,023 19,69697 

8,6908 68,70867 22,60054 

16,03485 58,79445 25,17069 

16,63487 54,27588 29,08925 

16,29819 49,97166 33,73016 

12,17652 44,63582 43,18766 

10,2589 42,37129 47,3698 

6,47679 41,96441 51,5588 

6,05091 38,07669 55,8724 

4,55201 33,66069 61,78729 

4,47473 29,1871 66,33817 

2,84957 19,8216 77,32883 

3,36708 15,1877 81,44522 

2,08273 10,51948 87,39779 

0 0 100 

FONTE: Autor 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 8.0. A Figura 4.1 mostra a curva 

de solubilidade obtida. 



Capítulo IV – Resultados e discussões   53 

 

  

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

Figura 4.1: Curva binodal do sistema I, a temperatura de 298 K e P = 1 atm. 

 

FONTE: Autor 

A curva binodal apresentou uma região de gel, como pode ser verificado na Figura 4.1, 

região próxima da mistura binária sol. Glicerina + tensoativo) e demarcou uma região de duas 

fases, identificada pela área localizada abaixo da curva.  

 

4.1.2 Sistema II 

Após as duas titulações (com diesel e com solução de glicerina), obteve-se os pontos 

mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema II 

Wd Wt Wg 

100,0000 0,0000 0,0000 

84,6052 5,8668 9,5280 

80,0248 9,5817 10,3935 
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75,1777 13,4215 11,4008 

69,3944 18,2498 12,3559 

55,4098 23,9976 20,5925 

45,2785 28,1944 26,5271 

35,0023 34,8144 30,1834 

25,03793 39,01252 35,94955 

17,97879 41,70369 40,31752 

10,53125 42,11979 47,34896 

9,7385 29,0158 62,0193 

11,65736 61,47047 26,87217 

9,81356 54,20486 35,98158 

12,16103 44,09806 43,74091 

10,26439 36,45856 53,27705 

7,08978 19,28918 73,62105 

8,23156 9,94497 81,82347 

FONTE: Autor 



Capítulo IV – Resultados e discussões   55 

 

  

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 8.0. A Figura 4.2 mostra a 

curva de solubilidade obtida. 

Figura 4.2:Curva binodal do sistema II, a temperatura de 298 K e P = 1 atm. 

 

FONTE: Autor 

A curva binodal apresentou um comportamento diferente do que se viu para a 

proporção de 1/2, apresentando - também - uma região de gel (Região próximo da mistura 

binária sol. Glicerina + tensoativo) e demarcou uma região de duas fases, identificada pela área 

localizada abaixo da curva. A ausência de alguns pontos próximos da mistura binodal de 

solução de glicerina e tensoativo pode ser justificada pela dificuldade operacional, visto que ao 

se tornar gel, torna-se complicado de observar a turbidez.  
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4.1.3 Sistema III 

Após a titulação com diesel e com solução de glicerina, obteve-se os pontos 

encontrados na Tabela 4.3 

Tabela 4.3: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema III 

Wd Wt Wg 

100 0 0 

88,15168 9,940126 1,908193 

72,97322 19,16602 7,86076 

60,97508 26,07616 12,94876 

47,89603 32,20937 19,8946 

38,22537 37,37442 24,40021 

30,74777 46,32227 22,92996 

23,53739 54,71252 21,75009 

15,89143 63,50193 20,60664 

8,16879 72,02627 19,80494 

0 49,90776 50,09224 

0 40,24738 59,75262 

0 29,89557 70,10443 

0 20,0509 79,9491 

0 10,0245 89,9755 

 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 8.0. A Figura 4.3 mostra a curva 

de solubilidade obtida. 
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Figura 4.3: Curva binodal do sistema III, a temperatura de 298 K e P = 1 atm 

 

FONTE: Autor 

4.1.4 Sistema IV 

Após a titulação com diesel e com solução de glicerina, obteve-se os pontos mostrados 

na Tabela 4.4 

Tabela 4.4: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema IV 

Wd Wt Wg 

100 0 0 

87,14639 9,71905 3,13455 

75,27225 18,79929 5,92846 

63,7772 27,66344 8,55936 

52,44844 35,11189 12,43967 

43,5307 43,84094 12,62836 

32,86362 49,08304 18,05334 

22,91062 54,38759 22,70178 

14,60921 58,92785 26,46294 
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4,99953 56,72707 38,2734 

2,11529 48,4807 49,40401 

0,14903 39,77149 60,07948 

0 29,95707 70,04293 

0 20,14457 79,85543 

0 10,07606 89,92394 

FONTE: Autor 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 8.0, a Figura 4.4 mostra a curva 

de solubilidade obtida. 

Figura 4.4: Curva binodal do sistema IV, a temperatura de 298 K e P = 1 atm. 

 

FONTE: Autor 

A curva binodal apresentou um comportamento comum para misturas ternárias (onde 

é possível separar facilmente as regiões de uma e duas fases) e demarcou uma considerável 

região de duas fases, identificada pela área localizada abaixo da curva. Algumas regiões 

apresentaram a formação de gel que foram excluídos para facilitar a visualização.  
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4.1.5 Sistema V 

Após a titulação com diesel e com solução de glicerina, obteve-se os pontos mostrados 

na Tabela 4.5 

Tabela 4.5: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema V 

Wd Wt Wg 

100,0000 0,0000 0,0000 

83,7028 9,8649 6,4322 

73,52401 18,3362 8,1398 

61,84498 26,1307 12,0243 

50,67484 33,9550 15,3702 

40,80229 41,14613 18,05158 

30,32868 46,16792 23,50339 

21,25067 50,08017 28,66916 

13,42496 53,48142 33,09362 

0 49,70149 50,29851 

0 39,79194 60,20806 

0 29,81121 70,18879 

0 19,71669 80,28331 

0 10,19729 89,80271 

FONTE: Autor 

 

A Figura 4.5 traz os dados da Tabela 4.5 plotados. 
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Figura4.5: Curva binodal do sistema V, a temperatura de 298 K e P = 1 atm. 

 

FONTE: Autor 

A curva binodal apresentou um comportamento comum, contudo a região em 

vermelho apresentou a formação de gel o que dificultou a demarcação do ponto no ternário. O 

sistema representou uma considerável região de duas fases, identificada pela área localizada 

abaixo da curva. 

4.1.6 Sistema VI 

Após a titulação com diesel e com solução de glicerina, obteve-se os pontos mostrados 

na Tabela 4.6 

Tabela 4.6: Frações mássicas dos componentes da curva binodal – sistema VI 

Wd Wt Wg 

97,0985 0,0000 2,9015 

86,0204 9,5359 4,4437 

72,6878 18,4750 8,8372 

63,44281 27,6603 8,8969 

53,86548 35,9088 10,2257 

43,64706 43,46405 12,88889 

33,54345 50,92647 15,53008 
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24,47724 56,6471 18,87566 

15,74787 64,67315 19,57898 

7,69141 70,34652 21,96207 

0 10,00000 90,00000 

0 20,00000 80,00000 

0 30,00000 70,00000 

0 40,00000 60,00000 

0 50,00000 50,00000 

0 60,00000 40,00000 

0 70,00000 30,00000 

FONTE: Autor 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 8.0, a Figura 4.6 mostra a curva 

de solubilidade obtida. 

Figura 4.6: Curva binodal do sistema V, a temperatura de 298 K e P = 1 atm. 

 

FONTE: Autor 
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A curva binodal apresentou um comportamento comum para sistemas ternários, ao 

longo de toda a mistura binária entre solução de glicerina e tensoativo. Verificou-se já uma 

turbidez não sendo necessária, sequer, uma gota de diesel para tal fenômeno ocorrer e demarcou 

uma considerável região de duas fases, identificada pela área localizada abaixo da curva. 

 

4.2 Curvas de calibração 

 

A composição das fases em equilíbrio foi determinada através de análises de 

densidade. Mediu-se a densidade para os pontos da curva binodal no ponto de turvamento e, a 

partir delas, construídas curvas de calibração, relacionando fração mássica de cada componente 

vs a densidade. As tielines foram feitas apenas para os sistemas IV e V.  

As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 são as curvas de calibração para a fase rica em diesel para o 

sistema IV. 

 

4.2.1 Sistema IV 

Após a obtenção das densidades de todos os pontos, foi possível a construção das 

curvas de calibração vistas a seguir nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 

Figura 4.7: Curva de calibração para a sol. 15% de glicerina para a fase rica em diesel - 

Sistema IV 

 

FONTE: Autor 
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Figura 4.8: Curva de calibração para o tensoativo para a fase rica em diesel - Sistema IV 

 

FONTE: Autor 

Figura 4.9: Curva de calibração para o diesel para a fase rica em diesel – Sistema IV 

 

FONTE: Autor 

As curvas de calibração para as fases ricas em glicerina apresentaram algumas 

complicações operacionais, sendo possível obter apenas três valores de densidade, 

comprometendo a confiabilidade das curvas de calibração. Isto ocorreu devido a dificuldade na 

utilização do equipamento (densímetro digital de bancada Dma 5000 M) para a leitura de 

amostras em estados de gel. Elas são apresentadas nas Figuras 4.10, 4.11 e 4.12. 
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Figura 4.10: Curva de calibração para o diesel para a fase rica em solução de glicerina – 

Sistema IV 

 

FONTE: Autor 

igura 4.11: Curva de calibração para o tensoativo para a fase rica em solução de 

glicerina – Sistema IV 

 

FONTE: Autor 

Figura4.12: Curva de calibração para sol. 15% glicerina para a fase rica em solução de 

glicerina – Sistema IV 

 

FONTE: Autor 
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As curvas de calibração foram ajustadas para polinomiais de grau 2. A Tabela 4.6 

mostra os parâmetros a, b e c de cada curva obtida e o valor de R². Lembrando que as curvas 

de calibração para a fase rica em solução aquosa 15% de glicerina, não corresponderam as 

expectativas, sendo portanto, não utilizadas para obter as tielines. As extremidades das tielines 

não coincidiram.  

Tabela 4.7: Parâmetros das curvas de calibração 

Curva a b c R² 

Fa
se

 r
ic

a 
em

 d
ie

se
l 

Wd vs ρ 0,000005 -0,0023 1,0217 0,9992 

Wt vs ρ 0,00002 0,0014 0,8418 0,9951 

Wg vs ρ -0,00007 0,0075 0,8372 0,9933 

Fa
se

 r
ic

a 
em

 s
o

l. 
G

lic
er

in
a Wd vs ρ 2458 -4831,1 2374 1 

Wt vs ρ -0,0001 0,0156 0,5846 0,9583 

Wg vs ρ -0,00008 0,0062 0,9061 0,9758 
FONTE: Autor 

  

4.2.2 TIELINES 

Foram selecionados três pontos abaixo da curva binodal. Cada ponto de fração mássica 

previamente conhecida foi preparado e colocado em agitação por 3 horas, seguido de repouso 

por 15 horas a fim de buscar o equilíbrio. Após o término das 15 horas, observou-se a separação 

das fases e, então, foi medida a densidade da fase superior (fase fica em dieseL) e da fase 

inferior, apenas a critério de informação. As frações mássicas de cada ponto de mistura e as 

densidades de cada fase estão apresentadas na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8: Frações mássicas e densidades dos pontos de mistura 

Ponto de 
mistura 

wb wt wg Fase superior 
ρ (g/cm³) 

Fase inferior 
ρ (g/cm³) 

1 0,5003 0,2498 0,2499 0,90693 1,00817 

2 0,3760 0,3754 0,2486 0,94136 1,00945 

3 0,6254 0,1261 0,2485 0,33333 0,98126 
FONTE: Autor 

Para cada ponto escolhido arbitrariamente usou-se a curva de calibração obtida de grau 

2 para a fase rica em diesel e para a fase rica em solução 15% de glicerina, não se obtendo 

valores colineares. Isso levantou a hipótese de que o sistema pudesse apresentar 3 fases dentro 

do diagrama e também por se tratar de um pseudo ternário. No ponto 1, por exemplo, com a 

ajuda do programa computacional Matlab, as raízes foram obtidas para o valor de W (Fração 

mássica) correspondente, ou seja, para calcular o Wd (fração mássica de diesel) igualou-se à 
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curva de calibração para o Wd. Obteve-se, logicamente, duas raízes, levando em consideração 

apenas aquela que obedecesse ao intervalo [0,1]. Para os pontos 2 e 3 seguiu-se o mesmo 

raciocínio. As tielines foram traçadas apenas com dois pontos (o da mistura arbitrariamente 

escolhido e o ponto encontrado através das curvas de calibração), visto que as concentrações 

encontradas pelas curvas de calibração da fase mais densa mostraram valores bem fora do 

comportamento linear das tielines. A Tabela 4.9 mostra as frações mássicas das quatro linhas 

de amarração obtidas. 

 

Tabela 4.9: Composição das fases em equilíbrio (tielines) 

Ponto de mistura Fase rica em diesel 

Wd Wt Wg Wd Wt Wg 

0,5003 0,2498 0,2499 0,5787 0,3155 0,1058 

0,3760 0,3754 0,2486 0,3782 0,4665 0,1553 

0,6254 0,1261 0,2485 0,8046 0,1483 0,0471 
FONTE: Autor 

As tielines plotadas no diagrama ternário são mostradas na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Tielines para o sistema IV, a T = 298 K e P = 1,013 x 105 Pa. 

 

FONTE: Autor 
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Podemos observar a convergência das tielines para um único ponto (P) com 

aproximadamente 37,48% de Diesel 10,84% de tensoativo R40 e 51,68% de solução aquosa de 

glicerina. O que leva a crer que a região abaixo da binodal apresente regiões de 3 fases.  

4.2.3 Sistema V 

Para o sistema V os procedimentos foram semelhantes ao do sistema IV. As curvas de 

calibração estão representadas nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 

Figura 4.14: Curva de calibração para o diesel para a fase rica em diesel – Sistema V 

 

FONTE: Autor 

Figura 4.15: Curva de calibração para a sol. Aquosa 0% glicerina para a fase rica em 

diesel – Sistema V 

 

FONTE: Autor 
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Figura 4.16: Curva de calibração para o tensoativo R40 para a fase rica em diesel – 

Sistema V 

 

FONTE: Autor 

  

As curvas de calibração para as fases ricas em glicerina apresentaram algumas 

complicações operacionais, sendo possível obter apenas três valores de densidade, 

comprometendo a confiabilidade das curvas de calibração. Pelo fato da inexistência de 

equipamento capaz de fazer a leitura da amostra.  

As curvas de calibração foram ajustadas para polinomiais de grau 2. A Tabela 4.10 

mostra os parâmetros a, b e c de cada curva obtida e o valor de R². Lembrando que as curvas 

de calibração para a fase rica em solução aquosa 0% de glicerina, não correspondeu as 

expectativas.  

Figura 4.10: Parâmetros das curvas de calibração 

Curva a b c R² 

Fa
se

 r
ic

a 
em

 d
ie

se
l 

Wd vs ρ 0,00001 -0,0028 1,023 0,9987 

Wt vs ρ 0,00004 0,0003 0,8603 0,9951 

Wg vs ρ 0,00004 0,0031 0,8536 0,9933 

Fa
se

 r
ic

a 
em

 s
o

l. 

G
lic

er
in

a Wd vs ρ 

Dados não consistentes Wt vs ρ 

Wg vs ρ 
FONTE: Autor 

Foram selecionados três pontos abaixo da curva binodal. Cada ponto de fração mássica 

previamente conhecida foi preparado e colocado em agitação por 3 horas seguido de repouso 

por 15 horas a fim de buscar o equilíbrio. Após o término das 15 horas, observou-se a separação 

das fases, e então foi medida a densidade da fase superior (fase fica em diese) e da fase inferior. 
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As frações mássicas de cada ponto de mistura e as densidades de cada fase estão apresentadas 

na Tabela 4.10. 

Figura 4.11:Frações mássicas e densidades da fase superior e inferior dos pontos de 

mistura 

Ponto de 
mistura 

wb wt wg 
Fase superior 

ρ (g/cm³) 
Fase inferior 
ρ (g/cm³) 

1 0,5003 0,2498 0,2499 0,90637 0,96177 

2 0,3760 0,3754 0,2486 0,94032 S/ dados 

3 0,6254 0,1261 0,2485 0,87030 0,90496 
 FONTE: Autor 

Para cada ponto escolhido arbitrariamente, usou-se a curva de calibração obtida de 

grau 2 para a fase rica em diesel e para a fase rica em solução 0% de glicerina, não se obtendo 

valores colineares. No ponto 1, por exemplo, com a ajuda do programa computacional Matlab, 

as raízes foram obtidas para o valor de W correspondente, ou seja, para calcular o Wd igualou-

se à curva de calibração para o Wd. Obteve-se, logicamente, duas raízes, levando em 

consideração apenas aquela que obedecesse ao intervalo [0,1]. Para os pontos 2 e 3, seguiu-se 

o mesmo raciocínio. As tielines foram traçadas apenas com dois pontos (o da mistura 

arbitrariamente escolhido e o ponto encontrado através das curvas de calibração para a fase rica 

em diesel), visto que as concentrações encontradas pelas curvas de calibração da fase mais 

densa mostrarem valores bem fora do comportamento linear das tielines. A tabela 4.12 mostra 

as frações mássicas das quatro linhas de amarração obtidas. 

Tabela 4.12: Frações mássicas e densidades dos pontos de mistura 

Ponto de mistura Fase rica em diesel 

Wd Wt Wg Wd Wt Wg 

0,5003 0,2498 0,2499 0,5301 0,3232 0,1467 

0,3760 0,3754 0,2486 0,3477 0,4404 0,2119 

0,6254 0,1261 0,2485 0,8242 0,1093 0,0665 
FONTE: Autor 

Após a obtenção das frações mássicas de cada componente como mostrado na Tabela 

4.12, plotou-se o ternário como pode ser visto na Figura 4.17. 
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Figura4.17: Tie lines para o sistema de sol. 0% glicerina 

 

FONTE: Autor 

Observou-se a convergência das tielines para um único ponto (P). Isso pode significar 

a existência de outra região, ainda não caracterizada, dentro da região bifásica. 

4.3  Mapeamento do ternário 

A fim de justificar a existência de uma possível nova região no ternário, causada pela 

convergência das tielines, realizou-se o mapeamento do ternário. Esse mapeamento consistiu 

na elaboração de 5 misturas dentro da região binodal e, a partir desses pontos, quantidades 

diferentes de diesel e solução aquosa de glicerina foram adicionados para verificação posterior 

de uma possível terceira fase, o que pode ser verificado na Figura 4.18.  
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Figura 4.18 Esquema do mapeamento realizado com as soluções mãe e as soluções 

derivadas 

 

FONTE: Autor 

 A Tabela 4.13 mostra a concentração mássica de todos os pontos obtidos para a 

solução mãe correspondente ao ponto P da Figura 4.18. . 
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Tabela 4.13: Frações mássicas da solução mãe e das soluções derivadas para o ponto P 

Solução mãe Derivados Pontos Wd Wt Wg 

P 
D

IE
SE

L 

P1 0,942208 0,88481 0,686681 

P2 1,43606 0,872507 0,677133 

P3 2,437465 0,87532 0,679315 

P4 4,441769 0,883932 0,685999 

P5 8,43584 0,872068 0,676792 

So
l.

 1
5

%
 g

lic
er

in
a 

P6 0,436081 0,872551 1,177167 

P7 0,439815 0,880021 1,682964 

P8 0,437531 0,875451 2,679418 

P9 0,436235 0,872859 4,677406 

P10 0,442911 0,886217 8,687772 

FONTE: Autor 

  

Os dados referentes aos pontos (Q, R e S) encontram-se no anexo XX. 

As fotos de todos os pontos se encontram na Figura 4.19: 

Figura 4.19: Os pontos derivados e soluções mãe para mapeamento do diagrama para o 

sistema IV 

 



Capítulo IV – Resultados e discussões   73 

 

  

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

 

Na Figura 19 as linhas são numeradas de 1 a 5, esses números representam, 

respectivamente os pontos O, P, Q, R e S, mostrados na Figura 18. Já as colunas são numeradas 

de 10 ao 6, 0 e 1 ao 5. Onde os números 10 ao 6 representam as soluções derivadas ricas em 

solução de glicerina, o zero a solução mãe e do 1 ao 5 as soluções derivadas ricas em diesel.  

As fotos para o sistema IV, comprovam o surgimento de uma terceira fase em regiões 

próximas ao ponto de convergência (P) da Figura 4.13 das tielines.   

Com base na Figura 19, calculou-se as frações volumétricas de cada fase para todos os 

pontos (soluções mãe e suas respectivas soluções derivadas). Os gráficos podem ser observados 

na Figura 4.20. 

Figura 4.20: Frações volumétricas correspondentes aos ponto 0, P, Q, R e S da Figura 

4.18 (Sistema IV) 

 

FONTE: Autor 
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Observa-se no gráfico a formação de 3 fases, são elas: 

 Fase I: Rica em diesel 

 Fase II: Fase leitosa 

 Fase III: Fase rica em solução de glicerina 

O ponto “O”, como observa-se na Figura 4.18 é o mais próximo da curva binodal, visto 

que o ponto S é o mais distante. Quando compara-se os gráficos de todos os pontos, percebe-se 

que fase II diminue do ponto “O” até o ponto “Q”, voltando a crescer no ponto “R”. O único 

ponto em que as 3 fases coexistem durante toda a varredura foi o ponto “S”, onde observamos 

um crescimento da fase rica em diesel na medida em que a fase rica em solução de glicerina 

diminui.  

Observa-se a coexistência de três fases em 3 gráficos; O do ponto “S”, como 

mencionado anteriormente, o do Ponto “O” e do ponto “R”. Contudo a medição dessas frações 

foi feita por interpretação pessoal, sendo assim passível de erro, visto que algumas amostras 

não separaram de forma satisfatória, dificultando a observação.  

Figura 4.21: Os pontos derivados e soluções mãe para mapeamento do diagrama para o 

sistema V 

 

FONTE: Autor 

Assim como ocorreu no sistema IV, as fotos para o sistema V apresentaram o 

surgimento de 3 fases em regiões próximas ao ponto de convergência (P) da Figura 4.14 das 

tielines. Comprovando o que se esperava, ou seja a existência de mais de duas fases na região 

abaixo da binodal. 
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De posse da informação que as fotos fornecem é possível mapear o ternário de acordo 

com o número de fases que cada sistema apresenta.  

As 3 fases para o sistema em questão não se deram de forma tão definida quanto ao 

sistema IV, dificultando o cálculo da fração volumétrica, optou-se então por não fazer. 

As frações volumétricas para o sistema V não foram calculadas, pois a visualização 

das fases não foi de fácil identificação.  

4.4 Discussão 

Como pode-se perceber, todos os sistemas correspondem à um pseudoternário, visto 

que não se trata apenas de 3 componentes puros. Os tensoativos utilizados, R40 e R60, são 

comercialmente usados e apresentam balanço hidrofílico lipofílico diferentes (R40 e R60).  

Como o limite de solubilização muda de forma considerável com a temperatura, a 

medida da solubilização como função da temperatura é indispensável em soluções de 

tensoativos não iônicos a fim de comparar o poder de solubilização dos tensoativos. O número 

de agregações de tensoativos e a quantidade de solubilização aumenta rapidamente perto do 

ponto de turbidez. O aprimoramento da solubilização pode resultar do aumento do tamanho das 

micelas (Shinoda, 1967). 

Sempre que as composições formadas se aproximavam do eixo Tensoativo/Solução de 

glicerina percebeu-se um aumento significativo na viscosidade  

A interpretação detalhada do comportamento de fases é complicado e depende mais 

que apenas o delicado equilíbrio entre a natureza dos componentes envolvidos. E ainda, 

nenhuma teoria existente é capaz de adequadamente prever e explicar o comportamento de fases 

de microemulsões . (R. Aboofazeli, 1994). 

Assim como (Nada H. Baalbaki, 2017) a verificação da viscosidade e turbidez deu-se 

de forma visual e pela concordância de mais de duas pessoas (o autor e a bolsista de iniciação 

científica). O número de fases presente deu-se por observação visual sempre a 25°C, visto que 

uma pequena variação da temperatura fazia com que o sistema turvasse ou ficasse límpido, 

podendo mascarar os resultados. Quando o sistema estava límpido, considerava-se o sistema 

como contendo apenas uma fase, ao turvar sugeriu-se uma separação microscópica da amostra.  

Assim como na pesquisa de (David Calvo, 2016), algumas amostras turvaram, 

contudo, não houve uma separação espontânea das 3 fases. Sendo assim, foram submetidas à 

centrifuga de alta rotação à 8000 rpm por 10 minutos (na pesquisa citada, foi usada 4000 rpm). 

Após a centrifuga de os micros tubos do tipo eppendorf, observou-se o surgimento de uma 
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terceira fase, que se comportou como podemos observar na Figura 4.19 e 4.20. A fronteira entre 

as fases foi de difícil identificação. 

Quanto mais tensoativo compõe a mistura, maior a viscosidade da amostra, devido ao 

tamanho molecular do tensoativo, que em solução se agregam e dão ao fluido uma maior 

resistência ao escoamento (força tangencial), justificando uma maior dificuldade operacional 

para análise de alguns pontos no diagrama com alta concentração de tensoativo e glicerina.  

 

4.5 Comparativo entre os tensoativos R60 e R40 

Pode-se melhor comparar os diagramas ternários obtidos na Figura 4.21  

Figura 4.21: Comparativo entre os tensoativos a) R60 e b) 

R40 

 

A)                                                                                     B) 

FONTE: Autor 

A Figura 4.21 mostra um comparativo visual dos ternários dos sistemas III e V. 

Verifica-se que quando se trata do tensoativo R60, a curva binodal apresenta um 

comportamento mais irregular e uma região de microemulsao equivalente ao tensoativo R40, 

sendo, portanto, inconclusivo quanto ao melhor tensoativo individualmente falando para ser 

usado no combustível.  

Segundo pesquisas feitas por (R. Aboofazeli, 1994), pode-se dizer que o aumento do 

cumprimento da cadeia da porção apolar do tensoativo resulta em um aumento na extensão da 

região límpida. Que é o observado na Figura 4.21, visto que a diferença entre os tensoativos 

R40 e R60 se encontra na diferença do balanço hidrofílico lipofílico.  
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4.6 Comparativo entre as diferentes concentrações de solução de glicerina 

 

Como pode-se observar na Figura 4.22 a medida que aumentamos a concentração da 

solução de glicerina, a região de microemulsão instável aumenta.  

Figura 4.22: Comparativo entre os sistemas IV, V e VI 

 

FONTE: Autor 

 

4.7 Comparativo entre diferentes razões dos tensoativos 

Esse tópico apresenta um comparativo dos gráficos ternários utilizando diferentes 

razões de tensoativos. Como pode ser visto na Figura 4.23. 

Figura 4.23: Comparativo entre os sistemas I e II 

 

FONTE: Autor 

Ao observar os sistemas I e II, percebe-se que ao aumentar a quantidade de R60 a 

região de gel também aumenta. 
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4.8 Comparação entre o comportamento das tielines 

Esse tópico apresenta a comparação do comportamento das tielines  para os sistemas 

estudados. Como pode ser visto na Figura  

Figura 4.24: Comparativo entre o comportamento das tielines para cada sistema 

 

FONTE: Autor 

 

Quando aumenta a porcentagem de glicerina na solução, percebesse uma modificação do 

ponto de convergência (P), isso pode levar a crer que para 30% o ponto de convergência se aproximaria 

mais ainda do vértice rico em solução de glicerina.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES 
 

 



Capítulo V – Conclusões   80 

 

  

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA  

 

5. Conclusões 

Frente à vários dados, que foram possíveis a construção de alguns ternários, todos 

diferentes, podemos levantar algumas conclusões que serão discutidas nesse capítulo. 

No estudo dos diagramas, a binodal obtida apresentou uma região de separação de 

fases considerável para o sistema IV e um pouco menor para o sistema V, mostrando que a 

concentração da solução de glicerina tem influência no sistema estudado.  

As tielines convergiram para um único ponto o que levantou a suspeita de uma região 

abaixo da binodal que pudesse apresentar a formação de três fases. O que se verificou como 

verdadeiro após a realização de uma varredura ao longo do ternário. 

Para o sistema V encontrou-se dificuldade operacionais devido a formação de géis em 

algumas regiões do ternário quando as formulações se afastavam do vértice do diesel. 

A metodologia aplicada para encontrar as tielines apresenta dificuldades operacionais 

quando o sistema contempla formações de géis em alguns pontos do ternário.  

O sistema que contém solução aquosa 15% de glicerina apresenta uma região de três 

fases menor que o sistema com solução aquosa 0% de glicerina, podendo levar a acreditar que 

se fosse feito o mesmo estudo para a solução de 30% de glicerina, este apresentaria uma região 

de três fases ainda menor que a de 15%.  

As curvas de calibração para os sistemas estudados corresponderam muito bem aos 

dados experimentais quando se tratou da fase rica em diesel, contudo para as fases ricas em 

solução aquosa de glicerina as curvas de calibração apresentaram R² baixos, não podendo ser 

levados em consideração. O fato para isso pode ser justificado pela dificuldade operacional e 

pelo fato de todos os sistemas se tratarem de um pseudo – ternário o que pode influenciar 

fortemente nos resultados.   
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