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RESUMO 

Líquido da Castanha do Caju (LCC) é um óleo fenólico que tem sido alvo de 

estudos devido às suas propriedades antioxidantes, que são de grande interesse econômico 

quando relacionadas ao seu uso em combustíveis. O presente trabalho desenvolveu um 

método para a conversão do cardanol, que é o principal componente do LCC, em um 

composto com características antioxidantes, que poderá ser usado em produtos derivados do 

petróleo. As modificações pretendidas foram obtidas através da sua alquilação exaustiva com 

o cloreto de terc-butila. Após a otimização de algumas etapas reacionais obteve-se o produto 

2,4,6 Tri-terbutil (pentadecilfenol), o qual foi sintetizado pela primeira vez. Tal produto foi 

caracterizado por métodos físico-químicos clássicos de análise bem como foi realizado um 

estudo para verificar a sua aplicação como inibidor oxidativo através de modelagem 

molecular. Desenvolveu-se também uma estimativa da avaliação econômica do processo, na 

qual foi aplicada uma metodologia computacional, prática e rápida utilizada em produtos de 

química fina, que apresentou resultados bastante satisfatórios os quais certamente viabilizarão 

a comercialização deste produto químico. 
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ABSTRACT 

 

 

Cashew-nut-shell-liquid (CNSL) is a phenolic oil that has been studied due its 

their  antioxidant properties for use in fuels. The present work develops a method to the 

conversion of hidrogenated cardanol, that is the main component of the CNSL, in a compound 

with similar chacteristics to antioxidants used in products derived from petroleum. The 

antioxidants was obtained by exhaustive alkylation of the compound with tert-butyl chloride. 

After completing the optimization of several reaction steps, the product 2,4,6 Tri-tert-butyl 

(pentadecylphenol) was obtained for the first time. Characterization and determination of 

physico-chemical properties were realized too, as well as was developed a study for check 

your application as an oxidative inhibitor by the molecular modeling. Estimation of process 

evaluation was executed as well, where a rapid and practical computational methodology was 

utilizated in projects of the fine chemistry. The research showed satisfactory results and it 

could be concluded that the commercialization of this chemical products is feasible. 
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LCC = Líquido da Castanha do Caju 

CH = Cardanol Hidrogenado 

BHT = Butil Hidroxi Tolueno 

BHA = Butil hidroxianisol 

RH = Composto orgânico insaturado 

R· = Radical livre 

ROO· = Radical peróxido 

ROOH = Hidroperóxido 

FCC = Fluid Catalytic Cracking 

Mcp = Mercaptanas ou Mercaptas 

CTE = Chumbo Tetra Etila 

PDF = Pentadecilfenol 

I.V. = Infravermelho 

RMN1H = Ressonância Magnética Nuclear de Prótons 

RMN13C = Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 

t-butil PDF = 2-terbutil pentadecilfenol 

Di-t-butil PDF = 2,4-di-terbutil pentadecilfenol 

Tri-t-butil PDF = 2,4,6-tri-terbutil pentadecilfenol 
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I- Introdução 

 

Nos últimos anos, a constante preocupação das empresas em proporcionar aos 

consumidores produtos de alta qualidade levou à adoção de medidas que permitem limitar o 

fenômeno de oxidação durante as fases de processamento e armazenagem dos produtos (por 

exemplo: utilização de matérias-primas refinadas, com baixos teores de água e isentas de pró-

oxidantes; armazenamento a baixas temperaturas e em atmosfera inerte, adição de compostos 

antioxidantes; utilização de embalagens estanques e opacas à radiação ultra violeta, etc). 

Deste conjunto de ações, a adição de compostos antioxidantes é, sem dúvida, uma 

prática corrente, razão que justifica o atual interesse pela pesquisa de novos compostos com tal 

capacidade. Os estudos sobre este tipo de produto têm crescido consideravelmente, 

especificamente o reconhecimento da relação entre a estrutura e a atividade antioxidante, que 

amplia seu campo de aplicação como princípio ativo ou como auxiliar químico em diversos 

processos industriais. 

O líquido da castanha de caju (LCC) representa uma das poucas e maiores fontes 

naturais de derivados do fenol. Devido suas propriedades antioxidantes, decorrentes de sua 

composição química, os fenóis são compostos de grande interesse econômico, especificamente 

quando relacionadas através do uso em combustíveis. No Brasil, a obtenção deste tipo de produto 

está totalmente confiada a empresas multinacionais. 

O Nordeste do Brasil encontra-se atualmente como um dos maiores produtores 

mundiais de caju, cuja casca da castanha é totalmente sub-utilizada pela sua queima em fornos 

industriais e destinada à indústria alimentícia ou até mesmo a uma pequena exportação. Com o 

objetivo de melhor aproveitar matérias-primas regionais através do desenvolvimento de 

tecnologias de obtenção de produtos com alto valor agregado este estudo se propõe a desenvolver 

rotas sintéticas que  otimizem compostos antioxidantes. 

Desta forma, este estudo se propõe a: 

�Sintetizar novos antioxidantes a partir de derivados do LCC; 

�Caracterizar estes produtos através dos métodos clássicos de análises; 
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�Escolher um sistema (reações de substituição, solvente apropriado, método de 

purificação) que melhor se adapte às necessidades em estudo; 

�Fazer uma avaliação do processo desenvolvido em bases econômicas além 

de compará-lo com processos já existentes. 

O produto obtido vem então a se inserir no assim chamado setor de Química 

Fina, que compreende um grupo bastante numeroso e diversificado de produtos que se 

constituem em verdadeiras especialidades químicas, seja sob o ponto de vista tecnológico de 

sua produção ou de sua comercialização. 

O capítulo II, que é a revisão bibliográfica, aborda amplo conhecimento já 

disponível das características do material bruto (LCC) como também das propriedades 

antioxidantes, esta serviu  de base teórica para o estudo desenvolvido. No capítulo III 

discutem-se algumas reações empregadas no desenvolvimento deste trabalho, as quais são 

comprovadas através de métodos físico-químicos de análises apresentados no capítulo IV, que 

é complementado  com uma avaliação econômica rápida  desenvolvida com o propósito de 

elucidar economicamente a viabilidade deste estudo. Por fim, no capítulo V faz-se um 

apanhado geral das conclusões mais pertinentes obtidas no decorrer do trabalho assim 

desenvolvido. 
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II- Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura 

 

II.1- Líquido da Castanha do Caju (LCC) 

 

II.1.1- Aspectos Gerais 

 

A casca da castanha do caju (Anacardium Occidentale) contém um óleo 

fenólico denominado "Líquido da Castanha do Caju" (LCC) que representa um precioso 

material alternativo bruto, pois se encontra entre uma das poucas e maiores fontes naturais  de 

fenol obtido naturalmente (Tyman e Rokhgar, 1989). A  obtenção deste produto se dá através 

da extração por solvente que tem o seu início com o corte mecânico e uma posterior 

fragmentação fria da casca (para solidificar o anel aromático); o óleo alquilfenólico desejado 

encontra-se no mesocarpo esponjoso da castanha do caju (Govidan, 1997) conforme 

apresentado na figura 1. 

                

                                  Onde: 1- Miolo 
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                                                      2- Mesocarpo esponjoso 

             Figura 1- Seção transversal da castanha do caju 

O tratamento térmico do LCC, como ilustrado na figura 2, resulta na 

descarboxilação parcial do ácido anacárdico (Santos e Magalhães, 1999). O produto resultante 

passa por um processo de destilação usando n-hexano como solvente segundo Laurens, 

Fourneau, Rocquemiller, et alii (1997), com produção de 70 a 80% de cardanol, que é o 

principal constituinte do LCC. O cardol e o metilcardol tornam-se os menores componentes 

segundo Attanasi, Buratti, Filippone (1996).  

Tais compostos similares diferem quanto ao grau de insaturação da longa que 

correspondem ao 3-(pentadecil)-fenol, 3,0%; 3-(8-pentadecenil)-fenol,55,7% 3-(8,11-

pentadecadienil)-fenol, 24,2% e 3-(8,11,14-pentadecatrienil)-fenol, 17,1%; respectivamente 

(Strocchi e Lercker, 1982). 

 

                          Figura 2 - Estruturas de componentes do LCC obtido  

                                           a partir do Ácido Anacárdico 

 

II.1.2 - Separação e Aplicação dos Componentes 
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O LCC é um produto obtido através do processamento industrial da castanha 

do caju, que se encontra fisicamente como um líquido marrom escuro e bastante viscoso 

(Bruce, Long, Payne, et alii, 1990). Dois tipos desse produto (LCC) são disponíveis 

comercialmente: um destes é originário do processamento a quente, cujo óleo escoa para fora 

da casca durante a tostagem da castanha para a separação do miolo (técnica utilizada na 

indústria alimentícia).  O outro tipo de LCC vem do processamento a frio da castanha,  é 

extração por solvente (Durrani, Davis, Sood, et alii, 1982). 

Quando processado a quente, os majoritários componentes do LCC são o 

cardanol (figura 3, estrutura I; 60 - 70%), o cardol (figura 3, estrutura II; 20 - 25%), e em 

menor quantidade o 2-metilcardol (figura 3, estrutura III). O cardol e o cardanol são separados 

por destilação. Este último destaca-se, em várias aplicações, na forma de fenol - resinas, 

vernizes, tintas e revestimentos (Tyman, 1980) e será melhor detalhado posteriormente. Por 

outro lado, no caso do processamento a frio, os componentes majoritários, são o ácido 

anacárdico (figura 2, estrutura I; 60 - 70%) e o cardol (20 - 25%), este método apresenta-se 

como mais utilizado para separação  por se obter uma perda mínima e pela facilidade de 

purificação do ácido anacárdico (Nagabhushana e Ravindranath, 1995). O sistema de solvente 

utilizado contém hexano-acetato de etila (25:75) e uma base orgânica (trietilamina, 0,5%). 

 

              Figura 3 - Estruturas químicas dos maiores constituintes do LCC 

                               (processamento a quente) 

 

De acordo com Kubo, Komatsu e Ochi (1986), o cardol é conhecido por ser 

tóxico e causar problemas dermatológicos por ser um potente portador de moluscos. Pode ser 

usado para o controle da população de lesmas e dessa forma, indiretamente, para o controle de 

sistossomas. Pode ser utilizado também como inibidor de enzimas importantes na medicina, 

tais como: a  lipoxigenase e a tiroxinase.  Por fim, exibe propriedades anti-tumor, anti-

micróbio e anti-acne (Kubo, Ochi, Vieira, et alii, 1993). 
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O ácido anacárdico, como já foi citado anteriormente, se decompõe facilmente 

sob aquecimento gerando o cardanol e dióxido de carbono.  Portanto, não pode ser isolado 

através de métodos de destilação. Métodos cromatográficos tradicionais, geralmente usados 

em laboratório para separação do ácido anacárdico e cardol, requerem muito tempo e são 

bastante caros para uso em larga escala. Os componentes do LCC são altamente hidrofóbicos 

e, assim,  sistemas de solventes aquosos, tais como cromatografia de fase reversa e mudança 

de íon não são utilizados. Portanto, o método de separação prático adequado é baseado em 

solventes orgânicos não-polares e, então, cromatografia de fase normal. 

 

 

II.2- Cardanol 

 

II.2.1- Especificações 

 

O cardanol é um fenol monohidroxílico que contém uma longa cadeia 

hidrocarbônica (C15H27) na posição meta, obtido naturalmente a partir do LCC (Bruce, Long, 

Payne, et alii, 1990). Quando o LCC é destilado sob pressão reduzida (cerca de 10 mm/Hg) o 

cardanol destila no ponto de ebulição em torno de 225o C, restando uma pequena quantidade 

de outros componentes. Naturalmente, a proporção de cardanol obtida do LCC depende das 

condições as quais este tenha sido submetido para o seu tratamento e obtenção, como por 

exemplo, a extração do cardanol a partir da castanha do caju apresenta maior proporção, cerca 

de 70%, quando realizada à baixas temperaturas. 

Recentemente, um cardanol destilado de alta pureza (aproximadamente 98%), 

foi comercializado com a marca de STABILCARDO pela empresa Oltremare S.P.A.(Zola, 

Pedrosa Bologna) segundo Attanasi e Filippone (1987). Já o policardo, que é um alcatrão 

fenólico (uma espécie de borra) derivado também do LCC e formado de cardanol, fenóis e 

polifenóis, adquiridos através da termólize e polimerização do próprio cardanol e dos seus 

derivados, pode ser usualmente utilizado para a preparação de tintas, adesivos, vernizes, 
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germicidas, inseticidas, materiais isolantes e agentes de superfície ativa; além do seu uso ser 

mais barato que materiais similares geralmente empregados para os mesmos fins. 

Como já foi visto anteriormente, a longa cadeia do cardanol possui em média  

duas duplas ligações por molécula e quando comparada com derivados fenólicos sintetizados 

apresenta características químicas e físico-químicas peculiares: alto ponto de fusão (maior que 

o fenol) e uma alquilação fixa na posição meta. Ou seja, em reações que necessitem do anel 

fenólico a ramificação do cardanol representa uma vantagem adicional para diversas 

aplicações industriais Realmente, componentes com esta estrutura química não são facilmente 

obtidos em laboratório, o que confere ao cardanol mais esta vantagem. 

As duplas ligações existentes na ramificação lateral do cardanol são 

responsáveis pelo seu estado físico (fase líquida), com leve variação de viscosidade a 

temperaturas muito baixas (-70o C). O produto possui baixa volatilidade (alto ponto de 

ebulição) e odor irritante (Madhusudhan, Ramaiah, Naidu, et alii, 1973). 

 

II.2.2- Propriedades 

 

II.2.2.1- Oligomerização 

 

Apesar de existir um vasto número de patentes baseadas no cardanol e LCC,  

existem poucos trabalhos científicos realizados com resultados realmente plausíveis para fazer 

uma correlação entre estes e os dados existentes na literatura.  

Uma das propriedades do cardanol é a polimerização através de qualquer 

condensação de aldeído ou a própria reação  em cadeia usando a ramificação lateral 

insaturada através de catálise ácida (figura 4) (Bisanda e Ansell, 1992). 

Segundo Trivedi, Patni e Bindal (1989) dois mecanismos de oligomerização 

são possíveis: um deles envolve a formação de um anel carbônico de quatro membros oriundo 

de duas moléculas de cardanol separadas, cada uma contendo uma dupla ligação; neste caso a 

reação pára no estágio de dímero (figura 4). Uma outra rota possível envolve a protonação da 
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cadeia lateral sob condições altamente ácidas, segundo o desenvolvimento do mecanismo para 

uma cadeia catiônica, conforme mostra a figura 5 (Manjula, Kumar e Pillai, 1992). 

 

                          Figura 4- Estrutura do cardanol dimerizado 

 

(CH )  - CH - CH - (CH )  - CH

(CH )  - CH - CH - (CH )  - CH

2 7 2 5 3

2 7 2 5 3

(CH )  - CH = CH - (CH )  - CH2 7 2 5 3

I

(CH )  - CH  - CH - (CH )  - CH2 7 2 2 5 3

II

(CH )  - CH  - CH - (CH )  - CH

(CH )  - CH  - CH - (CH )  - CH

2 7 2 2 5 3

2 7 2 5 3

III

(CH )  - CH  - CH - (CH )  - CH

(CH )  - CH = C - (CH )  - CH

2 7 2 2 5 3

2 7 2 5 3

IV
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           Figura 5- Esquema reacional de oligomerização do cardanol 

O LCC pode ser convertido em vários produtos poliméricos úteis e alguns tipos 

de resinas que têm sido avaliadas quanto à sua resistência química (peso molecular, índice de 

iodo, densidade, viscosidade, entre outros) e força adesiva (Manjula, Kumar, Pillai, 1992). 

 

II.2.2.2- Hidrogenação 

 

O cardanol sob hidrogenação catalítica resulta em 3-pentadecilfenol (3-PDP), 

que é utilizado na indústria química não só como plastificador para produtos de celulose e 

fixador para perfumes, como também para fabricar agentes de superfície ativa, azo-

pigmentos, tintas, resinas, etc (Mahanwar e Kale, 1996). 

O cardanol hidrogenado é tomado como ponto inicial do presente trabalho 

devido à sua pureza ser maior que a do cardanol extraído do LCC sem o devido tratamento. A 

pureza do produto foi determinada por técnicas cromatográficas e espectros de RMN. A 

tabela 1 indica as condições de reação empregadas, assim como as características do produto 

hidrogenado obtido. 

Tabela 1: Condições de hidrogenação do cardanol e características do produto obtido 

Condições de processamento Hidrogenação do cardanol 

Temperatura (0C) 150 

Tempo (h) 2 

Propriedade catalítica (p/p) 0,75 

Característica do produto CH 

Ponto de fusão (0C) 51 

Índice de iodo 256,5 

 

II.2.2.3- Físico-Químicas 
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Os componentes do cardanol comercial diferem quanto ao grau de saturação ao 

longo da sua cadeia, porém pode-se considerar a molécula média do cardanol hidrogenado 

como tendo a seguinte fórmula: 

 

               C6H4(OH)-(CH2)-(CH2)6-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3 

 

A longa cadeia hidrocarbônica confere ao cardanol solubilidade em óleos 

pesados e  hidrocarbonetos alifáticos. Através da tabela 2 pode-se evidenciar algumas 

propriedades físico-químicas deste composto. 

Tabela 2- Propriedades físico-químicas do cardanol (Harvey, 1933) 

Fórmula Estrutural OHC6H4C15H27 

Peso Molecular 300 

Fórmula Empírica C21H32O 

Índice de Refração (ND
25)  ND

25 1,5112 

Ponto de Ebulição ( 10mmHg ) 225oC 

Ponto de Fusão ( Menor que ) 50oC 

Densidade 0,9272-0,9350 g/cm3 

Volatilidade Máxima 3% 

Índice de Iodo ( Método Catalítico ) Mín. 301 

Índice de Acidez Máx. 5 

Índice de Basicidade 180-190 

Cor ( Recentemente Destilado ) Castanho-Claro 

 

II.2.3- Aplicações Industriais e Tratamentos Químicos 

 

Baseado nas características descritas por Attanasi, Buratti e Filippone (1996) e 

Antony (1993), o cardanol é conveniente para vários tratamentos químicos e utilizações 

industriais, como resumido a seguir: 
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a) Tratamentos Químicos: Hidrogenação, alquilação, acilação, tionação, 

sulfonação, sulfatação, fosfatação, fosforilação, condensação, nitração, aminação, 

diazotização, halogenação, fluorinação, esterificação, eterificação, etoxilação, epoxidação, 

hidração, redução, oxidação, polimerização, co-polimerização, reação de Mannich. 

b) Utilizações Industriais: química fina e intermediários, aditivos para 

lubrificantes e combustível para motores à diesel, anti-oxidantes e estabilizadores, redutores 

de chama, resinas, tintas, diluentes, anti-corrosivos e tintas anti-ferrugem, hidrorepelentes, 

adesivos, abrasivos, biocidas, emulsificantes e agentes de superfície ativa, polímeros e co-

polímeros. 

Geralmente, em países em desenvolvimento, onde  se produz castanha de caju, 

o uso industrial do LCC tende a representar não só uma solução para problemas ambientais, 

bem como uma proveitosa  fonte renovável de outros derivados fenólicos preparados através 

da síntese, diminuindo, então, a sua importação de países industrializados. 

 

 

II.3- Antioxidantes 

 

II.3.1- Definição e Aplicações 

 

A degradação oxidativa de materiais orgânicos é um dos processos mais bem 

estudados em química orgânica (Rajapakse, Gunasena e, Wijekoon, 1978). Tal processo pode 

causar a degradação das propriedades mecânica, estética e elétrica de polímeros; exceto na 

formação de "off-flavors" e desenvolvimento de rancidez em comidas, como também 

aumento na viscosidade, acidez e formação de precipitados insolúveis em lubrificantes e 

combustíveis.  A necessidade do uso de antioxidantes depende da composição química do 

substrato e das condições de exposição (Neri, 1997; Schrepfer e Stansky, 1981; Litwienko, 

Kasprzycka-Guttman e Jamanek, 1999; Dexter, 1992). 

Antioxidantes são compostos usados para retardar a reação de materiais 

orgânicos com o oxigênio atmosférico. 
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Aminas aromáticas e fenóis substituídos funcionam como antioxidantes 

quebradores de cadeia. De acordo com The Use of UOP  Inhibitors in Petroleum Products 

(1961) dentre os mono fenóis disponíveis comercialmente, possuem uma ótima atividade 

antioxidante aqueles que possuem um grupo alquil na posição orto e um outro grupo alquil 

terciário. Enquanto mono fenóis com grupos de elétrons livres na hidroxila, na posição meta, 

são menos ativos que aqueles com substituintes orto e para. 

Diversos produtos antioxidantes específicos têm sido produzidos 

industrialmente e comercializados no mundo inteiro devido à necessidade de se aumentar a 

vida útil de materiais e equipamentos em suas condições de trabalho e exposição (condições 

ambientais). Este campo de trabalho tem crescido consideravelmente na última década onde 

obteve seu ponto de partida com a venda de US$730 milhões em 1990. 

 

II.3.2- Auto-oxidação 

 

Para uma melhor compreensão do papel protetor dos antioxidantes é necessário 

rever, primeiro, como funciona tal processo de oxidação, melhor denominado de processo de 

auto-oxidação catalítica. O termo auto-catálise refere-se a uma reação que aumenta com o 

tempo, devido a formação de produtos que catalisam a reação. 

A presença de insaturações em borrachas naturais ou sintéticas as tornam 

particularmente vulneráveis à auto-oxidação. Desta forma, antioxidantes são necessários para 

prevenir ou retardar o processo degradativo. 

Segundo Schrepfer e Stansky (1981) durante uma auto-oxidação de 

hidrocarbonetos, radicais peróxidos, os quais fazem parte da cadeia de propagação, são 

formados como mostra a seqüência reacional a seguir: 

 

Iniciação:   RH   →   R·   +   H·                                                                      (1) 

                  R·   +   O2   →   ROO·                                                                   (2) 

 

Propagação:   ROO·+   RH   →   ROOH   +   R·                                            (3) 
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                       R·   +   O2   →   ROO·                                                              (4) 

 

 

 

Onde: 

          RH        - Composto orgânico insaturado 

          R·        - Radical livre 

          ROO·  -Radical peróxido 

          ROOH - Hidroperóxido 

 

A etapa inicial compreende a formação de um radical livre, quando o 

hidrogênio é retirado de carbono α-metilênico no ponto insaturado da molécula (RH). O 

radical livre resultante (R·) é muito susceptível ao ataque do oxigênio atmosférico e forma 

um radical livre peróxido (ROO·) bastante reativo. O fato importante deste mecanismo é que 

estes radicais livres são fortes iniciadores e promotores de oxidação posterior, tornando esta 

decomposição oxidativa um processo "auto-perpetuado" dando origem a uma reação em 

cadeia. 

Os antioxidantes atuam de duas formas para retardar a auto-oxidação. 

Antioxidantes  preventivos, como por exemplo: absorvedores de luz, desativadores metálicos 

e decompositores de peróxidos, tendem a reduzir a velocidade de iniciação de auto-oxidação, 

enquanto antioxidantes quebradores de cadeias inibem a auto-oxidação por doação de um 

átomo de hidrogênio (H) para a cadeia possuidora do radical peróxido, de acordo com o 

mecanismo a seguir: 

 

                           RO·

2   +   AH   →   ROOH     A·                                                  (5) 
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O antioxidante AH (antioxidante primário) reage com o radical peróxido 

formando produtos estáveis. Aminas aromáticas e fenóis substituídos funcionam como 

antioxidantes quebradores de cadeia. Estas duas classes de antioxidantes são as mais 

amplamente utilizadas. 

 

 

II.3.3- Sinergismo 

 

Lopes (1990) afirma que o uso combinado dos antioxidantes quebradores de 

cadeia (capturadores de radicais (figura 6)) com os antioxidantes preventivos (decompositores 

hidroperóxidos (figura 7)), oferece a vantagem de destruir simultaneamente a cadeia de 

propagação do radical peróxido e os hidroperóxidos. Uma vez que os hidroperóxidos são uma 

fonte de geração de radicais, sua destruição pelos decompositores de peróxidos irá diminuir a 

taxa de oxidação, formando produtos inativos, e, portanto, conservando o inibidor quebrador 

de cadeias. Concorrentemente, este inibidor decresce a taxa de formação de hidroperóxido e 

conserva o inibidor destruidor de peróxidos. Então, esta mistura de antioxidantes que funciona 

através de diferentes mecanismos resulta em uma ação sinergística e pode prover um grau 

maior de proteção que a soma de estabilizadores de cada componente (Lopes, 1990). 

 

 

Figura 6- Tetraquis[metileno(3,5-di-tert-butil-4-hidroxihidrocinamato)]metano 

 

CHCH  - C - OC H2 2 17 25
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O

CH  - O - C - CH CH2 2 2

C(CH )3 3
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                                Figura 7- Dilauriltiodipropionato 

 

A aplicação de antioxidantes em polímeros representa um bom exemplo dessa 

combinação: baixas concentrações de estabilizadores (‹ 0,01%) são adicionados ao polietileno 

e polipropileno após suas respectivas sínteses para retardar a oxidação de polímeros expostos 

ao ar. Uma mistura sinergística dos compostos representados pelas figuras 6 e 7 pode ser 

utilizada para a obtenção de uma maior vida útil do polímero bem como um decréscimo no 

seu custo. A tabela 3 representa um estudo desenvolvido que correlaciona a atividade 

individual de cada antioxidante aplicado a polímeros com a atividade combinada dos mesmos. 

A soma dos seus períodos de indução foi de 20 dias, enquanto que, com a mistura dos 

componentes obteve-se um período de indução de 45 dias. 

 

Tabela 3- Relação entre a atividade individual dos compostos representado 

                pelas figuras 6 e 7 e a sua combinação sinergística (Dexter, 1992). 

Aditivo %  

Radical capturador Decompositor hidroperóxido Período de indução (dia) 

0.0 0.3 4 

0.1 0.0 16 

0.1* 0.3* 45 

(*) Combinação sinergística 

 

II.3.4-Antioxidantes mais Usados em Combustíveis 

 

Basicamente os antioxidantes utilizados como inibidores em combustíveis são 

os quebradores de cadeia , tais como as aminas aromáticas e fenóis substituídos. 

 

� Aminas Aromáticas 
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Antioxidantes derivados de p-fenilenodiamina (figura 8) e di-fenilenodiamina 

são capturadores de radicais peróxidos altamente efetivos. A substituição por grupos que 

doem elétrons, aumenta a eficiência antioxidante, enquanto grupos que exercem elétron-

atração tendem a diminuir essa eficiência (Schrepfer e Stansky, 1981). Obtém-se uma melhor 

performance quando as posições 2,4 e 6 do anel benzênico são alquiladas. 

                             Onde:  R1 e R2 = (CH3)3-C 

                Figura 8- Estrutura química do para-fenilenodiamina 

 

O amino-cardanol representado pela figura 9 é um composto que pode ser 

obtido do LCC, e utilizado também como antioxidante em produtos derivados do petróleo, 

principalmente em óleos lubrificantes para turbinas, parafinas e outras aplicações (Pablo e 

Carioca, 1998). Emprega-se também como inibidor de goma na gasolina craqueada, devido a 

sua alta solubilidade no petróleo e seus derivados, bem como sua extrema insolubilidade em 

água. 

                          Figura 9- Estrutura química do amino-cardanol 

 

� Fenóis Substituídos 
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O efeito da substituição sobre a atividade do anel fenólico tem sido alvo de 

vários estudos. A eficiência de um fenol como inibidor de oxidação é notoriamente 

aumentada pela substituição de grupos alquil volumosos, usualmente butil terciário, na 

posição orto, e também pela substituição de um grupo alquil (atualmente o metil), na posição 

para (Lorenc, Lambeth e Schrepfer, 1992). Com isso, aumenta a facilidade de remoção do 

átomo de hidrogênio pela doação do seu elétron, ajudando a estabilizar o radical então 

formado, bloqueando as reações subsequentes. Esses grupos também reduzem a oxidação 

direta do fenol pelo oxigênio que pode diminuir a vida efetiva do inibidor (ver figura 

11,página 20). 

Alguns compostos com essas características podem ser observados na figura 10: 

            A                                    B                                                    C 

         3 Isômero ( 3- BHA  )     2 Isômero ( 2- BHA )        Butil Hidroxi Tolueno ( BHT ) 

Figura 10: Estruturas de compostos antioxidantes comercializados atualmente 

O BHT e BHA (butil hidroxianisol) pertencem ao grupo fenólico  que pode 

agir também como sinergista. Nestes, a reatividade é diminuida por substituintes na posição 

orto do anel aromático. 

Atualmente o composto mais utilizado como antioxidante em combustíveis 

devido à sua alta eficiência é o BHT ou 2,6-diterbutil- (4 metil)-fenol, suas excelentes 

características (IEEE Guide for acceptance and maintenance of insulating oil equipment, 

1969): 

� é um inibidor estável a altas temperaturas, 

� é eficaz em pequenas quantidades, 

� tem elevado grau de pureza, 

� é insolúvel em água e em base, 

� é facilmente solúvel no óleo, 
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� os produtos da decomposição são solúveis em óleo, 

� não se altera com a luz. 

Dessa forma, se faz necessário detalhar um pouco mais o mecanismo de reação 

de inibição do referido composto. 

 

 

II.3.4.1-Mecanismo de Inibição do BHT (Butil Hidroxi Tolueno) 

 

O efeito da substituição de atividade do anel fenólico tem sido alvo de vários 

estudos. Existem duas formas prováveis de estabilização deste composto, sendo que a 

estrutura (5), figura 11, possui um grupo metil na posição para, ao reagir com um radical 

peróxido, se estabiliza formando um bifenol, que também atua como um antioxidante. 

Acredita-se que esta é a sua forma mais estável (Dexter, 1992). 
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Figura 11- Transformações químicas de 2,6-diterbutil- (4 metil)-p-cresol 

Quase todos os antioxidantes comerciais possuem tal mecanismo de inibição, 

ou seja, o impedimento estérico dificulta a ação do radical para retirar o átomo de hidrogênio, 

porém aumenta a estabilidade do produto obtido. 

 

II.3.5- Escolha de Antioxidante 

 

Diversos fatores devem ser levados em consideração na seleção de 

antioxidantes, segundo Schrepfer e Stansky (1981): 

 

� Devem apresentar potência adequada sob condições comerciais de 

armazenamento e manipulação; 

� Não devem contribuir com "off-flavors" (quando se trata de oxidação em 

óleos, gorduras  e desenvolvimento  de rancidez ) ou  odores indesejáveis  aos 

produtos nos quais são empregados; 

� Devem ser tecnologicamente vantajosos e economicamente superiores se 

comprovados a outros métodos de antioxidação, tais como embalagens à vácuo 

ou armazenamento a baixa temperatura; 

� Não devem ser empregados como artifício para mascarar os efeitos de 

armazenamento, manuseio e processamento inadequadamente conduzidos; 

� Devem apresentar características de solubilidade ou dispersibilidade 

compatíveis com os produtos aos quais são agregados. 

 

II.3.6- Avaliação do Grau de Oxidação 

 

II.3.6.1- Aspectos Gerais 
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A avaliação do grau de oxidação de materiais orgânicos é uma determinação 

importante a nível industrial. Trata-se, em primeiro lugar, de um meio de controlar e garantir 

a qualidade das matérias-primas adquiridas, bem como um método de controle de qualidade 

dos produtos comercializados. Estão descritos dezenas de métodos diferentes (físicos, 

químicos e físico-químicos) para a avaliação da estabilidade oxidativa de determinados 

materiais. Porém, nenhum método se correlaciona de um modo perfeito com as modificações 

organolépticas , físicas e químicas produzidas no decurso das reações de oxidação. Cada 

método fornece informações sobre um estado particular de processo oxidativo, variável em 

função das condições aplicadas e dos substratos utilizados. 

Uma das dificuldades para se avaliar o grau de oxidação reside na escolha do 

momento mais adequado para efetuar essa determinação. De um modo geral, procura-se 

avaliar, em condições padronizadas e selecionando-se um determinado parâmetro indicador 

denominado "período de indução'' da reação, ou seja, o tempo necessário para se atingir um 

ponto crítico de oxidação (por exemplo: mudança de cor, aceleração brusca da velocidade do 

processo oxidativo) como se pode observar na figura 12 .Zhang, 1999, afirma que a 

determinação não deve ser pontual, ou melhor, restrita a um determinado momento, mas 

deve-se efetuar ao longo do tempo de forma a ser representativa da vida do produto. 

                      Figura 12- Determinação da estabilidade oxidativa 

 

Silva, Borges e Ferreira (1997) estabeleceram uma distinção entre os testes 

realizados nas condições normais de armazenamento ou de distribuição (testes de estabilidade 

em tempo real) e os empregados na avaliação da resistência à oxidação por testes preditivos, 

Iniciação
(Período

de
Indução) Propagação

Tempo

Indicador
de

Oxidação
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os quais promovem um envelhecimento acelerado (testes de envelhecimento acelerado; figura 

13). 

 

 

Figura 13: Testes de estabilidade oxidativa 

Os testes acelerados, recorrendo a condições padronizadas de oxidação 

acelerada (oxigenação intensiva, tratamento térmico e/ou catálise metálica), permitem-se 

estimar de forma rápida a estabilidade oxidativa de uma matéria orgânica ou a eficácia 

"teórica" de um antioxidante, isolado ou em associação. Uma vez que os fenômenos naturais 

de oxidação são processos lentos, desenrolando-se freqüentemente ao longo de vários meses, 

os testes de estabilidade em tempo real tornam-se por vezes incompatíveis com o controle de 

qualidade a nível industrial. Deste modo, os testes de estabilidade acelerados assumem 

particular importância na rotina analítica. 

Porém, concorrentemente a todos os métodos, os testes acelerados também 

apresentam algumas desvantagens, que serão melhor discutidas no próximo item. 

 

II.3.6.2- Principais Limitações dos Testes Acelerados 

 

A falta de correlação por vezes observada entre os diferentes métodos oxidativos 

levou Silva, Borges e Ferreira, 1997 a desenvolverem um estudo mais detalhado a esse 
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respeito. Tal discordância se deve, por um lado, aos indicadores usados na avaliação do grau 

de oxidação (absorção de oxigênio, teor de peróxidos, aparecimento de produtos secundários, 

entre outros), os quais não refletem o mesmo estado de evolução do processo oxidativo. Outro 

aspecto é atribuído às condições experimentais em que se efetuam as referidas determinações 

(por exemplo: temperatura, presença de catalisadores metálicos, pressão de oxigênio, 

exposição à luz, agitação). 

A altas temperaturas, alguns mecanismos de oxidação apresentam alterações 

significativas em relação ao que ocorre em tempo real, observando-se a ocorrência de reações 

laterais (polimerização, ciclização e cisão), normalmente irrelevantes à temperatura normal de 

armazenamento. Em conseqüência, verifica-se a formação de novas espécies antioxidantes ou 

pró-oxidantes, as quais podem falsear as determinações. 

Por outro lado, quando usados para a avaliação da capacidade antioxidante de 

compostos verifica-se que o índice de proteção global, medido a alta temperatura, é em regra 

geral inferior ao verificado a temperaturas mais baixas. De fato, na presença de um 

antioxidante a velocidade do processo oxidativo diminui, devido ao aumento da energia de 

ativação da reação; porém este é compensado pelo grau de energia térmica. O grau de eficácia 

dos antioxidantes , medido a alta temperatura, pode também refletir a maior ou menor 

estabilidade térmica dos compostos. Estes fatos explicam alguns dos resultados contraditórios 

obtidos relativamente à eficácia antioxidante de certos compostos. 

 

II.3.6.3- Métodos Utilizados na Estabilidade de Gasolinas 

 

A estabilidade oxidativa e a eficiência do antioxidante são dois fatores que estão 

diretamente ligados no que diz respeito a gasolinas e, como já foi citado anteriormente, os 

testes de estabilidade acelerados apresentam importância fundamental na rotina analítica. 

Obviamente, o método mais exato para a otimização da eficiência de um antioxidante é testá-

lo em várias concentrações e em diferentes tipos de gasolina, sob condições ideais de estoque 

definidas experimentalmente. 

Para tanto, é necessário conhecer algumas espécies químicas que podem ser 

encontradas em combustíveis, uma vez que estes produtos, isolados ou em combinação, serão 

decisivos quanto ao desenvolvimento, por exemplo, de motores automotivos. Gasolinas 
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obtidas por FCC (Fluid Catalytic Cracking) podem conter quaisquer uma das espécies 

seguintes: fenóis, tiofenóis, mercaptanas, nitrogênios básicos (aminas), pirróis, ácidos, 

enxofre livre e metais. A tabela 4 (Schrepfer e Stansky ,1981) apresenta os métodos que são 

geralmente aceitos como representativos de uma gasolina estável. 

Tabela 4- Propriedades aceitáveis e níveis de contaminação em gasolinas estáveis 

Teste Método Valor 

H2S UOP 163 <1wt-ppm 

Mercaptas UOP 163 <5wt-ppm 

Tiofenóis UOP 262 <1wt-ppm 

Número de Peróxido UOP 33 <0.5 

Goma Existente ASTM D 381 <2.0mg/100ml 

Goma Acelerada (4h) ASTM D 873 <5mg/100ml 

Período de Indução ASTM D 525 >300 min 

Enxofre Livre UOP 700 <1wt-ppm 

Cobre UOP 144 <10wt-ppb 

 

É importante notar que dois dos nove testes relatam a quantidade de goma 

(cuja definição será detalhada no decorrer deste estudo) detectadas na amostra teste, das 

outras sete especificações os tiofenóis, cobre e peróxidos têm sido diretamente ligados com a 

estabilidade da gasolina enquanto H2S , mercaptanas e enxofre livre relatam o odor ou a 

natureza corrosiva desta. Dessa forma, sete destes testes utilizados são importantes para a 

determinação da estabilidade da gasolina, ou mais especificamente, a tabela 4 exibe o critério 

pelo qual os inibidores de oxidação são adicionados a combustíveis para conferir 

características de estocagem desejáveis. 

A classe das mercaptanas é descrita pela fórmula química RSH, onde R é um grupo 

parafínico de cadeia linear ou ramificada, um grupo cíclico aromático ou alicíclico. A classe 

dos sulfetos possui a fórmula molecular RSR1, onde R e R1 são grupos alicíclicos e os 

dissulfetos têm sua estrutura correspondente à fórmula RSSR. Já os tiofenóis apresentam a 

estrutura básica compondo um anel de quatro átomos de carbono e um átomo de enxofre. 
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II.4- Antioxidantes como Inibidores em Combustível 

 

Segundo Gilks (1964) a presença de mono e di-olefinas em gasolinas, 

produzidas por processos de craqueamento térmico e catalítico, reduz consideravelmente a 

estabilidade a oxidação neste combustível; portanto, para evitar sérios problemas que 

provavelmente ocorrem com o uso continuado de uma gasolina deste tipo sem inibidor, 

antioxidantes são largamente utilizados para prevenir o aumento do nível de goma durante um 

determinado período de estocagem. 

Dessa forma, os antioxidantes têm uma função principal quando adicionados 

nos hidrocarbonetos combustíveis: 

� Impedir efetivamente a auto-oxidação de hidrocarbonetos ativos. 

Ou seja, eles agem impedindo a formação de goma na gasolina, como também 

inibem o aparecimento do precipitado insolúvel de chumbo e perda de octanagem na gasolina. 

 

II.4.1- Goma: Definição e Atuação 

 

Gasolinas craqueadas termicamente, em meados de 1920, desencadearam 

problemas de estabilidade que foram atribuídos aos complexos de oxidação formados durante 

a estocagem do combustível em contato com o ar. Estes produtos, solúveis em gasolina 

durante envelhecimento antecipado, foram eventualmente separados como materiais grudados 

em motores de veículos e ficaram conhecidos como gomas (Pepersen, 1981). 

Denomina-se "goma" uma resina adesiva insolúvel, não-volátil, que é 

depositada dentro de um sistema de um motor. A composição da maioria dos depósitos de 

goma encontrados depois da evaporação em motores que funcionam à gasolina é variável, e 
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sobretudo é dependente do armazenamento e da sua história bibliográfica  bem como da 

combinação química dos componentes (Schrepfer e Stansky, 1981). 

Tais compostos são causadores de vários problemas, principalmente na 

estocagem do combustível, e dentre eles no desenvolvimento de motores automotivos por: 

� Grudarem a válvulas e pistons; 

� Bloquearem os jatos do carburador; 

� Em certos casos constituírem depósitos suficientes para impedir o fluxo de 

combustível para o motor. 

A tabela 5 apresenta uma variedade de composição química de goma baseada 

na análise de vários tipos de gasolina estocada. 

Tabela 5- Composição típica da goma na gasolina (Schrepfer e Stansky, 1981) 

Elemento % de Goma 

Carbono 70 - 80 

Hidrogênio 7 - 10 

Oxigênio 10 - 20 

Enxofre 0.4 - 3 

Nitrogênio 0.2 

 

Em geral o peso molecular em termos de percentual de goma poderá variar 

abruptamente, onde esta é encontrada em quantidades elevadas no oxigênio, enxofre e 

nitrogênio. A grande diferença proporcional entre carbono e hidrogênio confirma que espécies 

insaturadas são um passo primário para a formação de goma; assim, um excelente tratamento 

na gasolina para inibir tal formação envolve a interrupção de reações de oxidação. 

 

II.4.2- Formação de Goma 

 

A formação de goma na gasolina envolve uma seqüência de reações onde a 

etapa inicial do processo de sua formação é a peroxidação. Os peróxidos podem ser 



Capítulo II -Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura 

Dantas, Michelle Sinara Gregório                                                               Dissertação de 
Mestrado- PPGEQ 

28 

detectados em baixa concentração nas frações de hidrocarbonetos (HC) antes de qualquer 

outra  indicação de deterioração. O comportamento destes peróxidos é a chave do processo 

para a formação de goma e tem sido alvo de longos estudos e experiências (The Use of 

Inhibitors in Petroleum Products, 1961). Um sumário das conclusões encontradas será 

apresentado a seguir. 

A primeira etapa de formação do peróxido é a reação de um hidrogênio ativo, 

membro de uma das classes mencionadas, com oxigênio. A reação de uma olefina pode ser 

dos seguintes tipos: 

 

                 CxHy   +   O2  →   CxHy-1O-OH                                                       (6) 

                                      (olefina)               (hidroperóxido) 

           n( CxHy )   +   n ( O2 )   →   ( -CxHyO-O- )n                                          (7) 

                                                           (peróxido) 

 

Reações deste tipo envolvem mecanismos de cadeia. O mecanismo para 

formação do peróxido, na ausência de antioxidante, é o seguinte: 

           a) Iniciação                  : RH   →   R·                                                             (8) 

           b) Propagação              : R·   +   O2   →   R-O-O·                                         (9) 

           c) Terminação             : R   +   R   →   R-R                                                  (10) 

                                                  R-O-O  +   →   R-O-O-R                                       (11) 

                                                  R-O-O   +   R-O-O   →   ?                                      (12) 

 

Na etapa inicial, RH é o hidrocarboneto a ser oxidado e o radical livre possui 

uma deficiência eletrônica. Na etapa de propagação o radical livre reage com oxigênio para 

formar o radical livre peroxi (R-O-O·), e este radical absorve um átomo de hidrogênio de 

uma segunda molécula de hidrocarboneto para formar o outro radical livre R·. Estas reações 
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se desenvolvem em cadeia até atingir a etapa de terminação, através de qualquer uma das três 

reações indicadas pelas equações 10, 11 e 12. 

A formação de peróxidos a partir de hidrocarbonetos parafínicos contendo 

átomos de hidrogênio ligados a um carbono terciário, acredita-se seguir este mesmo caminho. 

Uma outra reação produzindo radicais livres é a decomposição dos mono alquil peróxidos, 

segundo a reação: 

 

                                       R-O-OH  → R-O·   +   ·OH                                         (13) 

 

Ambos os radicais são hábeis para iniciar a reação e acelerar a oxidação. 

Estes radicais livres intermediários, embora de suma importância, não se 

encontram presentes em hidrocarbonetos líquidos em temperaturas abaixo da auto-oxidação e 

em concentração acima de 10-7 moles por litro (Dexter, 1992). Para hidrocarbonetos contendo 

olefinas ou parafinas  com hidrogênio ligado a um carbono terciário, a ação da luz 

(principalmente ultravioleta) é um meio efetivo de se iniciar a oxidação, por esta razão, 

gasolina ou fração de hidrocarbonetos deterioram rapidamente em garrafas de vidro 

transparente ou qualquer vasilhame exposto à luz (Neri, 1997). 

A presença de oxigênio suficiente na etapa de propagação, como será visto, 

leva primariamente à formação de radical peroxido livre, onde a seletividade deste radical na 

propagação de reação é de primeira importância na determinação da natureza do produto da 

oxidação. A adição deste radical a uma dupla ligação leva a formação de um polímero-

peróxido, que é a razão fundamental da formação de goma, ao passo que a abstração do 

hidrogênio de um grupo metileno ativo leve à formação de hidroperóxidos. Olefinas ativas, 

especialmente as di-olefinas conjugadas, tendem a resultar em peróxidos do tipo polímero. O 

ponto de ataque do oxigênio ocorre dependendo da temperatura; acima de 80oC o ataque 

direto é favorecido. 

Em oxidação de hidrocarbonetos que pode ser controlada por antioxidantes a 

taxa de reação é muito pequena, e a formação de radicais livres é lenta. Os radicais peróxidos 

que se formam tomam parte na reação de propagação e quebram a reação em cadeia, ver 

equação (3). 
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O antioxidante forma um radical (R·) que é incapaz de continuar a reação em 

cadeia. Neste mecanismo, o final da reação em cadeia ocorre com a formação de um 

hidroperóxido que é um iniciador potencial da reação, mas somente após um processo de 

fixação ter ocorrido (reação lenta). De acordo com este esquema para a ação do inibidor, a 

facilidade de abstração de um átomo de hidrogênio é um fator crítico na determinação da 

eficiência de um composto como antioxidante. 

Em resumo, as olefinas e as parafinas que contém átomos de carbono terciário 

são iniciadores primários na formação de goma. A goma em si, devido a sua baixa 

volatilidade e sua natureza "tipo-verniz" parece ser formada primariamente de peróxidos 

polimerizados gerados de olefinas e hidrocarbonetos ativos, principalmente as di-olefnas 

conjugadas. 

 

 

II.5- Combustíveis e Uso de Inibidores 

 

II.5.1-Aspectos Gerais  

 

Schrepfer e Stansky (1981) realizaram os mais recentes estudos sobre 

combustível e enfatizaram uma grande dependência no que diz respeito à produção, 

composição química e estocagem do produto. Baseado nesta discussão toma-se como 

referência especial os efeitos de mudança no processo de operação, métodos para avaliar a 

qualidade do produto, degradação química e o tratamento da gasolina para uma segura 

qualidade do produto. 

Hoje a gasolina é oriunda de vários processos, o que dificulta a padronização 

da composição do produto final. Em geral, a composição destes principais componentes 

consiste de gasolina FCC, isômeros, hidrorefino,entre outros. Menores contribuições para a 

gasolina comum vêm da polimerização e craqueamento térmico. Produtos craqueados 

termicamente e gasolinas FCC possuem elevadas quantidades insaturadas (olefinas e 
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diolefinas) e, como indicado pela tabela 6 são as que possuem composição mais difíceis de 

manusear. 

 

 

 

 

Tabela 6- Processos de obtenção da gasolina 

Processo Tendência à formação de goma 

Destilação de óleo cru leve 

Plataforma leve 

Isomerização leve 

Alquilação moderado 

Polimerização moderado 

FCC alto 

Craqueamento térmico alto 

 

II.5.2- Mudança de operações FCC (Fluid Catalytic Cracking) 

 

Pode-se observar pela tabela 6 que o processo FCC possui alta tendência à 

formação de goma e pode ser melhor compreendido por uma observação mais detalhada em 

algumas mudanças no processamento da gasolina. Este processo isolado é a maior fonte de 

gasolina estocada quimicamente combinada (Schrepfer e Stansky, 1981) e é importante 

reconhecer a influência cujo processamento unitário exerce sobre a concentração dos 

precursores de goma. 

O óleo cru tem se tornado cada vez mais escasso e a carga do FCC por sua vez 

mais pesada e contaminada. Estas mudanças têm afetado a qualidade da gasolina como 

ilustrado na tabela 7, onde é possível observar que a alta rigorosidade desta operação 
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usualmente aumenta de 2 a 7 vezes o nível de compostos indesejáveis quando comparado a 

gasolina produzida a partir de uma unidade convencional FCC. 

Em adição aos efeitos de mudança de carga estocada, o aumento na 

concentração destes compostos indesejáveis induz uma determinada mudança no processo: 

 

� A temperatura do reator é aumentada, com o propósito de manter o índice 

de octanas; dessa forma com a introdução da alta temperatura de regeneração 

ou combustão CO, a temperatura catalítica foi aumentada de 565oC para 

760oC. 

 

Tabela 7- Efeito de tecnologia FCC sobre precussores de goma 

Tipo de operação FCC  

Precussores Convencional Alta rigorosidade 

Olefinas, (P/P) 5 - 25 15 - 20 

Valor de dieno 0,1 - 1 0,5 - 2,0 

Fenóis, ppm 10 - 1000 500 - 1000 

Tiofenóis, ppm 5 - 200 10 - 1000 

Mercaptanas, ppm 10 - 500 25 - 1000 

 

Isto proporciona grandes benefícios ao refino, e é esperado que outras 

mudanças sejam feitas no futuro. No momento, é necessário somente reorganizar a 

importância da gasolina e indicar as precauções necessárias para preservar a qualidade do 

combustível. 

 

II.5.3- Eficiência do Antioxidante 

 

Para se obter um máximo de eficiência do antioxidante, a gasolina a ser inibida 

deve conter algumas características, de acordo com The Use of UOP Inhibitors In Petroleum 

Products (1961). Para tal, diversos procedimentos são usados, tais como: 

 

���� Remoção de H2S e Ácidos Orgânicos 
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O ácido sulfídrico  deve ser removido das gasolinas destiladas (GD) 

imediatamente após a produção, para eliminar seu cheiro e evitar também sua oxidação a 

enxofre livre. Como regra geral, o teor de H2S numa gasolina é reduzido a traços quando se 

tem uma boa estabilização.Esta remoção se dá através de uma lavagem cáustica que, ao 

mesmo tempo, remove também os ácidos carboxílicos freqüentemente presentes  em 

gasolinas destiladas, tanto de diolefinas destiladas como craqueadas. Estes ácidos são 

corrosivos e a solução cáustica deve ser razoavelmente diluída para a remoção dos mesmos. 

Se a concentração de H2S
 a ser removida for alta, ou se o descarte de soda 

cáustica é problemático, pode-se recorrer a um processo regenerativo comumente utilizado 

para eliminar H2S de gases (por exemplo: utilização de fosfato trisódico). Nem o processo 

regenerativo, nem a lavagem cáustica prejudicam a eficiência do inibidor. 

É importante frizar que o enxofre livre não deve estar presente na gasolina 

acabada, uma vez que é prejudicial à susceptibilidade ao inibidor. Tanques nos quais são 

estocadas gasolinas contendo enxofre livre provavelmente apresentarão sinais de deterioração 

após algum tempo. 

 

���� Remoção de Tiofenóis 

 

Uma das mais importantes precauções na preparação de uma gasolina a ser 

aditivada é a remoção de tiofenóis. Eles estão presentes em praticamente todas as gasolinas 

craquedas, particularmente naquelas feitas pelo craqueamento catalítico de gasóleo de alto 

teor de enxofre. 

O tiofenol é prejudicial em qualquer quantidade detectável, uma vez que ele se 

oxida rapidamente, forma goma e catalisa formação dos hidrocarbonetos (Windle, 1944). Ele 

consome o inibidor tanto na forma original como na forma oxidada, não podendo, pois, ser 

tolerado durante o processo de inibição. 

A explicação para o efeito prejudicial do tiofenol está baseada na seguinte série 

de reações, que devem ser estudadas em relação as equações previamente dadas para a 

oxidação de olefinas normais: 

                        C=C   +   C6H5S·               C - S - R                                                              (14) 
                                                                     | 
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                                                                    C· 
                        C - S - R    +   O2                 C - S - R                                                             (15) 
                         |                                            | 
                        C·                                        O 
                                                                      | 
                                                                     O· 
                        C - O - O·   +   C6H5SH                 C - C - O - OH   +   C6H5S·                 (16) 
                         |                                                        
                        S                                                      S 
                         |                                                       | 
                        R                                                     R 

 

Então se dá a propagação da reação em cadeia, sendo que se os inibidores não 

interrompem esta seqüência de reações, que não só se processam rapidamente mesmo na sua 

presença como também afetam negativamente a sua ação. Porém, os tiofenóis são fáceis de 

serem eliminados de um fluxo de gasolina, uma vez que são mais ácidos do que os fenóis ou 

as alquil-mercaptanas e são removidos eficientemente por lavagem cáustica. 

 

���� Eliminação de Alquil-Mercaptanas 

 

A oxidação das mercaptanas (Mcp) a dissulfetos é um caminho para a 

eliminação do seu indesejável cheiro nos hidrocarbonetos (esta é uma reação de adoçamento), 

contudo, o adoçamento não elimina o prejuízo trazido pelas mercaptanas ao índice de octanas. 

 Uma solução cáustica extrai parcialmente as mercaptanas da gasolina, mas a 

eficiência da solução decresce rapidamente enquanto ela vai se tornando saturada, dessa 

forma, um processo regenerativo deve ser empregado quando a sua concentração no fluxo 

tratado por simples lavagem cáustica está alta. 

 

����Remoção de Compostos Fenólicos 

 

Da mesma forma que os tiofenóis, os fenóis também são removidos pela 

lavagem cáustica. Os ácidos oleosos marcaram o teste do período de indução; entretanto, 

embora este período se torne maior devido a sua presença, os compostos fenólicos não 

melhoram a estabilidade da gasolina aumentando a formação de depósitos nas máquinas e 

talvez incentivando a formação de goma (recomenda-se manter o teor de ácidos oleosos 
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sempre abaixo de 0,02% no produto acabado) (The Use of UOP inhibitors in Petroleum 

Products, 1961). 

 

 

II.5.4- Adoçamento 

 

Alguns antioxidantes além de inibirem a formação de goma podem também 

agir como catalisadores de reações de adoçamento, entre estes o mais indicado para tal reação, 

dentre os produzidos pela UOP (Universal Oil Products) é o antioxidante 5-S. O produto que 

vai ser tratado com a lavagem cáustica deve estar quente, deve conter baixa concentração de 

olefinas e ser misturado com quantidade adequada de ar (The Use of UOP inhibitors in 

Petroleum Products, 1961). 

 

II.5.4.1- Condições Necessárias ao Adoçamento 

 

� A gasolina a ser inibida deve estar livre de tiofenóis, deve ser de boa 

qualidade e adaptada para um rápido adoçamento. 

 

� A velocidade é de fundamental importância neste processo para evitar 

reações secundárias. 

 

� A gasolina não deve conter uma concentração excessiva de olefinas ativas e 

deve ser levemente oxidada com agitação, para que o adoçamento seja rápido e 

eficiente. 

 

O adoçamento é mais eficiente em gasolinas que contêm baixo teor de 

mercaptanas (0,01%). De acordo com o mecanismo de adoçamento descrito a seguir, somente 

dois terços das mercaptanas são transformados em dissulfetos, que como já foi citado 

anteriormente é prejudicial ao índice de octanas. O terço restante é convertido a hidroxil-

sulfeto que é um componente menos prejudicial. 

 

C=C   +   3RSH   +   O2                  C - C - OH   +   RSSR   +   H2 O                      (17) 
                                                         | 
                                                        S    
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                                                         | 
                                                        R 
ou, em etapas: 

a) C=C   +   RSH   +   O2                     C - C - OH                                             (18) 
                                                              |     |          
                                                             S    O 
                                                              | 
                                                             R 
b) C - C - O - OH   +   2RSH            C - C - OH   +   RSSR   +   H2O             (19) 
     |                                                      | 
    S                                                     S 
     |                                                      | 
    R                                                    R (hidroxil-sulfeto) 

 

 

II.5.5- Critério de Avaliação do Efeito Inibidor 

 

É de vital importância na inibição da gasolina ser possível medir a eficiência 

do antioxidante usado e daí estabelecer a dosagem de inibidor que assegurará à gasolina 

inibida o tempo pretendido de estocagem. A UOP (The Use of Inhibitors In Petroleum 

Products, 1961) faz alguns comentários, apresentados a seguir: 

 

���� Número de Peróxido 

 

A formação de peróxido é a primeira etapa da auto-oxidação catalítica da 

gasolina como também é a reação básica da formação de goma. Quando uma fração contendo 

hidrocarbonetos ativos é estocada na ausência de inibidor a formação de peróxidos começa 

rapidamente e a sua concentração cresce numa taxa acelerada. 

A presença de peróxidos reduz seriamente não só a eficiência do inibidor 

(embora suas concentrações moderadas não anulem o efeito de um antioxidante), como 

também reduz o número de octanas (um trabalho experimental demonstra que, 

aproximadamente, para cada três pontos de elevação no número de peróxidos, ocorre o 

decréscimo de um ponto no número de octanas). 

Quando o inibidor está presente na concentração adequada, a formação de 

peróxido é reduzida quase totalmente, embora não chegue a ser completamente estancada. A 

concentração de peróxido é um índice significativo da extensão, na qual uma fração de 

hidrocarbonetos está se deteriorando e uma indicação da eficiência da sua inibição. 
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O método geralmente usado para a determinação do número de peróxidos é o 

método ASTM (''UOP Test Methods for Petroleum and its Products - Method 33"), que se 

baseia na oxidação do sulfato ferroso pelo peróxido e a determinação da quantidade oxidada 

por titulação de retorno com cloreto de titânio. 

 

���� Goma Atual 

 

O principal propósito do uso de um antioxidante na gasolina é evitar a 

formação de "goma" e o método existente para determinação de goma atual é o ASTM D-

381-57T. 

Este método baseia-se na distinção entre a verdadeira goma e o resíduo do alto 

ponto de ebulição (material que permanece líquido no referido teste, e consiste de óleo pesado 

adicionado, intencionalmente ou não, na gasolina). Esta diferenciação é feita por extração 

com heptano, no qual o resíduo é solúvel, mas a goma não é. 

O método ASTM, citado anteriormente, para determinação da goma atual de 

uma gasolina envolve aquecimento da amostra em um banho a aproximadamente 155oC, por 

trinta minutos, com a corrente de ar tocando a superfície da amostra. A intenção do teste é 

interromper a formação de goma por uma evaporação rápida e então determinar somente a 

goma presente inicialmente. 

O resultado da goma de uma gasolina recém tratada, deve ser bem próximo a 

zero; resultados elevados de goma indicam que a preparação da gasolina deve ser reestudada. 

Uma gasolina tratada adequadamente, e inibida por um antioxidante deve permanecer com 

baixo teor de goma por vários meses. 

 

���� Goma Acelerada 

 

O teste da goma atual nos dá o valor da goma formada até o momento do 

ensaio, sem prever qualquer comportamento futuro. É pois, de grande importância ter testes 

adicionais para prever o comportamento da gasolina durante a estocagem, e tais testes são 

também fundamentais para o uso de qualquer antioxidante. 

O conhecimento de diversas propriedades (número de peróxidos, goma atual, 

goma acelerada, período de indução, presença de tiofenóis ou polissulfetos de cobre) é 

essencial para que uma dada gasolina permaneça estável durante a estocagem como também 

um conhecimento prévio de alguns dados sobre a obtenção desta gasolina. 
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O teste da goma acelerada requer que uma gasolina seja bastante resistente à 

oxidação e nos dá uma noção do comportamento futuro desta gasolina. Neste teste, a gasolina 

é levada à oxidação durante quatro horas, a 100oC e sob uma pressão de oxigênio de 100 psig. 

Para que o valor da goma encontrada seja significativo é necessário que o período 

de indução da gasolina seja, no mínimo, 60 minutos maior que o envelhecimento desta com o 

oxigênio. Isto se deve ao crescimento rápido da formação de goma a partir de um tempo de 

envelhecimento igual a 80% do período de indução. Diversos testes mostraram que a variação 

na taxa de formação de goma com a temperatura não é a mesma para todas as gasolinas, e em 

geral a gasolina contendo menos que 8mg por 100ml (goma acelerada de quatro horas) não 

forma quantidade de goma durante seis meses de estocagem. 

 

 

II.5.6- Instabilidade do Combustível no Período de Estocagem 

 

A instabilidade de gasolinas não etiladas e dos seus componentes durante a 

estocagem, é devido, primariamente, ao seu conteúdo de hidrocarbonetos ativos, ou seja, as 

olefinas ou parafinas substituídas contendo um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de 

carbono terciário (The Use of UOP Inhibitors In Petroleum Products, 1961). 

Existe uma grande diferença na reatividade dos hidrocarbonetos citados 

anteriormente. Os mais ativos são diolefinas conjugadas, compostos contendo alternadamente 

simples e duplas ligações. Estas substâncias aparecem nos destilados craqueados e, apesar da 

sua concentração ser normalmente menor do que 1%, eles são os responsáveis primários pela 

formação de goma. 

A gasolina contendo diolefinas, sem adição de antioxidantes, forma tal 

quantidade de goma que, em poucos dias, não estará mais em condições de uso. A remoção 

das diolefinas do produto era feita, no passado, por métodos tais como o tratamento com ácido 

sulfúrico ou argila. Estes métodos melhoravam a estabilidade da gasolina, sem no entanto, 

torná-la tão estável como a que se obtém com o uso de antioxidantes, pois, a redução do teor 

de diolefinas não era tão eficiente. 

 

 

II.5.7- Testes de Estocagem 
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A maneira mais segura de se mudar a estabilidade de uma gasolina e se medir a 

eficiência de um antioxidante segundo Bettoney, Burt e Scheule (1963) é fazer uma série de 

testes em laboratório. Um galão ou mais de produto pode ser estocado no laboratório em 

presença de ar, de preferência em garrafas escuras. Retirar amostras periodicamente para 

análises, mensalmente por exemplo, e abrir periodicamente as garrafas para manter sempre ar 

em contato com a gasolina (o ideal seria mantê-la a uma temperatura controlada de 38oC). 

Uma amostra que permanece livre de goma e depósitos por seis meses a 38oC 

permanecerá, provavelmente, em condições satisfatórias por um tempo bem maior se estocado 

nas condições usuais (tanques fechados, tambores, etc) exceto sob condições extremas 

(temperatura alta, umidade, etc). 

 

 

 

II.6- Alquilação 

 

II.6.1- Aspectos Gerais 

 

O termo alquilação refere-se a uma reação de substituição de um átomo de 

hidrogênio ligado a um átomo de carbono de uma parafina ou anel aromático por um grupo 

alquil (ver figura 14, página 42). As reações desenvolvidas durante todo este estudo 

apresentam tal característica, por isto, será feita uma breve abordagem sobre alquilação de 

hidrocarbonetos aromáticos bem como compostos alquilfenólicos para uma melhor 

compreensão do próximo capítulo. 

 

II.6.2- Alquilação de Hidrocarbonetos Aromáticos 

 

De acordo com Hammershaimb, Imai, Thompson, et alii, 1992, uma reação de 

catálise ácida promove a adição de gupos alquil a anéis aromáticos; olefinas, álcools, éteres, 

haletos e outros compostos olefínicos podem ser usados como reagentes de alquilação. Entre 
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tipos de catálise ácida, duas destas mostram-se bastante efetivas para alquilações aromáticas: 

catálise protônica adicional (H2SO4, HF) e do tipo Friedel Crafts (AlCl3, BF3) onde esta 

última tem importância considerável no presente trabalho. 

O início de uma reação catalítica aromática se dá com a conversão de um 

composto orgânico insaturado em um íon carbônio ou complexo polarizado, que são 

eletrófilos poderosos e atacam o anel aromático. Grupos doadores de elétrons tais como metil 

e hidroxila ativam a alquilação, ao contrário de grupos como o cloro que a desativam. 

 

II.6.3- Reações de Friedel-Crafts 

 

Quando se adiciona uma pequena quantidade de cloreto de alumínio a uma 

mistura de benzeno e cloreto de metila, produz-se uma reação energética representada na 

equação (20). Tal reação representa o exemplo mais simples de uma descoberta, feita em 

1877, na Universidade de Paris, em resultado da colaboração de dois químicos, um francês, 

Carlos Friedel e o outro americano, Jago Crafts. 

 

Considerada nas suas diversas variantes, esta reação constitui, de longe, o método 

mais importante para a inserção de duas cadeias laterais alquílicas em anéis aromáticos 

(Morrison e Boyd, 1983). 

Usualmente, tal substituição é conhecida por alquilação de Friedel-Crafts que 

permite a adição de grupos alquila ao anel aromático, através da reação na qual um 

halogeneto de alquila é convertido, por tratamento com um ácido de Lewis apropriado (AlCl3, 

ZnCl2, etc), em um íon carbônio livre (R+), ou em um complexo polarizado que reage de 

maneira muito semelhante a dois íons carbônio. Logo, este íon ou complexo, que é um 

eletrófilo poderoso, ataca o anel aromático de maneira a produzir o derivado alquilado. Para 

uma melhor compreensão, pode-se observar os mecanismos de alquilação representado pelas 

equações (21), (22) e (23). 
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RCl   +   AlCl3                AlCl4
-   +   R+                                                               (21) 

 

 R+     +   C6H6 
+                                                                                                   (22) 

 

                      +    AlCl4
-              C6H5R   +   HCl   +   AlCl3                             (23) 

 

A função do cloreto de alumínio é de gerar o carbocátion, pela extração do 

halogênio ao haleto de alquila. Caso este último venha a produzir íons carbônios estáveis, já 

que esses podem sofrer rearranjos, pode-se utilizar quantidades menores de catalisador e, por 

vezes, ácidos de Lewis mais fracos, tal como GaCl3, FeCl3 ou ZnCl2. Os catalisadores mais 

empregados são: AlCl3, FeCl3, SnCl4, BF3 e ZnCl2. 

II 6.4- Alquilfenóis 

 

Alquilfenóis contendo grupos alquil com 3 a 12 átomos de carbono são 

produzidos à partir de olefinas correspondente através de catálise ácida. Obviamente, suas 

propriedades físicas são comparáveis as do fenol e são fortemente influenciadas pelo tipo de 

substituinte alquil e pela sua posição no anel aromático. Da mesma forma que o fenol, estes 

são tipicamente sólidos à 25oC e aparecem sem cor, branco ou amarelo claro (quando puro). 

A sua solubilidade em água diminui consideravelmente de acordo com o 

aumento de grupos substituintes alquílicos no anel. Alquilfenóis são geralmente solúveis em 

solventes orgânicos comuns tais como acetona, álcoois, hidrocarbonetos, tolueno, etc; grupos 

alquílicos na posição orto em relação ao grupo hidroxila afetam consideravelmente suas 

características e quanto maior o grupo, maior o efeito. Tais compostos podem ser sintetizados 

através de vários métodos, incluindo alquilação de fenol, hidroxilação de alquilbenzeno, 

desidrogenação de ciclohexanol ou reação no anel aromático com um composto acíclico 

apropriadamente substituído. 

 

II.6.4.1- Reações dos Alquilfenóis 

R

H

+

R

H

+
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Estão indicadas na figura 14, de forma esquemática, as reações mais 

importantes dos alquilfenóis, exemplificadas para o tolueno e o etilbenzeno; os compostos 

com outras cadeias laterais apresentam, no entanto, essencialmente o mesmo comportamento 

(Morrison e Boyd, 1983). 

Estas reações consistem em substituição eletrofílica no anel aromático ou 

substituição de radical na cadeia alifática, exceto em reações de hidrogenação e oxidação. 

Um dos aspectos importantes a ser observado na figura 14 é a concorrência nas 

substituições entre o anel e a cadeia lateral, cujas reações dependem do tratamento adequado 

para que estas possam ser processadas. 

A cadeia lateral possui a natureza de um alcano e, portanto, sofre halogenação 

como tal: por substituição de radical. Esta reação exige condições em que se formem átomos 

de halogênio, ou seja, temperaturas elevadas ou luz. Já o anel, que tem a mesma natureza do 

benzeno, sofre substituição eletrofílica cuja reação envolve a transferência de um halogênio 

positivo, a qual é fomentada por catalisadores ácidos em temperatura baixa. 
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Figura 14- Principais reações dos alquilfenóis (Stock, 1969). 
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Metodologia Experimental 

 

III.1- Introdução 

 

Este trabalho consiste na obtenção de produtos a partir do LCC com objetivo 

de aplicá-los como inibidores oxidativos em combustíveis. Para atingir esta meta, algumas 

reações foram promovidas, as quais serão discutidas nos itens seguintes deste capítulo. 

 

 

III.2- Reagentes e Solventes Utilizados 

 
A tabela 8 mostra os reagentes e solventes utilizados com os respectivos graus 

de pureza. 
 

Tabela 8- Reagentes e solventes utilizados 

 Origem Pureza (%) 

Cardanol Hidrogenado Oltremare (Itália) - 

Cloreto de Zinco Sigma 98,00 

Cloreto de Alumínio anidro Merck 99,50 

(*) Álcool Terc-Butílico anidro Vetec 99,00 

Ácido Sulfúrico Reagen 98,00 

(*) Bicarbonato de Sódio Reagen 99,95 

Cloreto de Cálcio Reagen 75,00 

Clorofórmio Reagen 99,00 

Hexano Synth 98,50 

Acetona Reagen 99,00 

(*) Ácido Clorídrico Vetec 37,00 
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      (*) Reagentes utilizados na síntese do cloreto de terc-butila 

 

 

III.3- Métodos Físico-Químicos de Análise 

 

III.3.1- Espectroscopias 

 

Os espectros ao infravermelho (I.V.) foram obtidos usando-se pastilhas de KBr 

para sólidos e filmes para substâncias líquidas em espectrômetro Perkin Elmer modelo 16F 

PC. Os espectros de ressonância magnética nuclear e protônica (RMN1H) foram realizados 

em espectrômetro MERCURY da VARIAN, modelo AC-200, usando soluções de 

clorofórmio e acetona deuterados como padrão interno. Os deslocamentos químicos foram 

expressos em partes por milhão (ppm) e os deslocamentos das bandas foram indicados 

segundo a convenção: s (singleto), d (dubleto), t (tripleto) e m (multipleto). 

 

III.3.2- Cromatografia  

 

O conceito de “cromatografia” abrange uma diversidade de técnicas de análise 

e separação- como a cromatografia líquido-sólido, líquido-líquido, cromatografia de troca 

iônica e por permeação de gel- todas com o envolvimento de uma fase móvel líquida. A 

cromatografia líquida em coluna clássica caracteriza-se pelo uso de colunas de vidro, 

recheadas pela fase estacionária finamente dividida, com a fase móvel percolando a coluna 

pela ação da gravidade (Jeffery, Basset, Mendham, et alii, 1992). Neste estudo foram usadas 

as cromatografias em coluna flash e em camada delgada. 

Na cromatografia em coluna flash foi utilizada como fase estacionária sílica 

gel-60 (Merck) e na cromatografia em camada delgada utilizou-se a mesma sílica gel citada 

anteriormente previamente dispersa em água destilada sobre placas de vidro de 6,0 x 2,5 cm. 

Foram utilizadas também cromatofolhas de alumínio de sílica gel-60 (Merck). A revelação foi 

feita em lâmpada de luz ultravioleta - SVL – Bioblock Scientific, de dois comprimentos de 

onda (254 e 365mm) e em camada de vapores de iodo. 
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III.3.3- Ponto de Fusão 

 

Os pontos de fusão foram determinados no aparelho da MQAFE - 301 (micro-

química). 

 

III.3.4- Medidas de Tensão Superficial 

 

Como uma propriedade intrinsecamente ligada à superfície líquida, a tensão 

superficial possui um valor característico para cada líquido (Stokes e Evans, 1997), sendo 

definida como energia livre por unidade de área ou força por unidade de comprimento. 

Após finalizada cada reação para a obtenção do Tri-t-butil PDF (produto obtido 

após três alquilações), foram realizadas medidas de tensão superficial usando-se o aparelho 

SensaDyne QC 600 (BRASEC). Os compostos submetidos a esta análise foram diluídos em 

hexano e os resultado obtidos foram comparados com os dados existentes na literatura para 

antioxidantes comerciais, bem como alguns dados obtidos a partir da modelagem molecular. 

 

 

III.4- Técnica para Obtenção do Cloreto de Terc-Butila 

 

A obtenção do cloreto de terc-butila seguiu as seguintes etapas: 
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Em um funil de separação, foram adicionados 32ml de álcool terc-butílico 

anidro e 85ml de ácido clorídrico concentrado. Agitou-se a mistura e em seguida deixou-se-a 

em repouso durante vinte minutos (período em que as camadas separaram-se nitidamente). 

Desprezou-se a camada ácida inferior, lavou-se o halogeneto com solução de bicarbonato de 

sódio 5%, e, em seguida, com 20ml de água. A mistura foi seca com cloreto de cálcio anidro, 

decantada e por fim submetida à destilação, coletando-se a fração com faixa de ebulição de 49 

a 51oC (Jeffery, Basset, Mendham, et alii, 1992). 

 

 

III.5- Obtenção do Antioxidante Tri-t-butil-PDF (2,4,6 Tri-tercbutil- 

                                         pentadecilfenol) 

 

O antioxidante Tri-t-butil-PDF foi obtido a partir do cardanol hidrogenado 

seqüenciado de três exaustivas alquilação conforme mostra a figura 15. 

Reações de alquilação se processam sob condições ácidas (ver item II.6.3). 

Para uma melhor compreensão das etapas envolvidas no processo se faz necessário 

especificar mais detalhadamente cada substituição no grupamento fenólico do cardanol 

hidrogenado. 
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t - butil PDF

1ª Alquilação

2ª Alquilação

3ª Alquilação

Cardanol Hidrogenado

Di - t - butil PDF

Tri - t - butil PDF

 

Figura 15: Fluxograma da produção do antioxidante Tri-t-butil PDF 

 

III.6- Técnica para Otimização das Rotas Sintéticas 

 

Em um balão de 3 bocas, adicionou-se 17g de cardanol hidrogenado, 50g de 

AlCl3, resfriou-se e, ao atingir a temperatura entre 0-5
oC, adicionou-se o CTB (Cloreto de 

Terc-Butila) por meio de um funil de gotejamento durante 4 horas (Fieser e Fieser, 1967). O 

tempo de reação para a 1a alquilação foi de 4h, para a 2a foi de 6h e para a 3a foi de 6h e 

45min. 

Depois de concluída a primeira reação foi adicionado à mistura 20g de gelo 

picado juntamente com 10ml de água para promover a decomposição plena dos compostos 

intermediários. Em seguida, notou-se nitidamente a separação de duas fases (água e óleo), 

uma vez que o produto obtido apresentou-se como um óleo bastante viscoso. 

A reação resultante foi submetida a uma destilação a vapor conforme mostra a 

aparelhagem representada pela figura 16. 
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Figura 16: Aparelhagem utilizada nas reações de alquilação. 

 

A segunda alquilação foi processada em condições semelhantes às citadas 

anteriormente. Tendo-se as mesmas quantidades de AlCl3 e CTB usados na primeira reação 

juntamente com 18,02g de t-butil PDF (produto obtido na primeira alquilação). 

No último estágio, a reação se deu em condições semelhantes às anteriores, 

tendo-se novamente mantido as mesmas quantidades de AlCl3 e CTB juntamente com 16,8g 

de Di-t-butil PDF (produto obtido na segunda alquilação). 

 

 

 

III.7- Purificação dos Compostos Alquilados 

 

Os produtos obtidos nas alquilações foram purificados em coluna 

cromatográfica de sílica gel tendo como eluentes soluções de clorofórmio e hexano variando 

as suas concentrações de 0 a 100%. Todas as amostras colhidas foram analisadas por placas 
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cromatográficas, sendo então submetidas a outros métodos de análise aquelas que 

apresentaram melhores resultados. 

 

 

III.8- Caracterização dos Compostos por Infravermelho e 

          Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (RMN
1
H) 

 

� Cardanol Hidrogenado (PDF) 

• Infravermelho (ν, KBr, cm-1): 3350 (OH); 2910 e 2850 (CH2, CH3); 1450             

1500 e 1570 (vibrações de núcleo aromático C=C); 1470 (-(CH2)n-); 760 e 690 

(deformação angular C-H do anel aromático). 

• Ponto de fusão: 41,0oC. 

• RMN1H (CDCL3, δ): (0,9, 3H); (1,3, 8H) –(CH2)n-; (1,6, 4H) -CH2-C=C; (2,6, 

2H) -CH2-Ar; (5,15, 1H) Ar-OH; (6,20, 1H) Ar-H; (6,65, 1H) Ar-H; (6,8, 1H) 

Ar-H; (7,18, 1H) Ar-H; (7,22, Ar-H. 

 

 

 

� 2-terbutil pentadecilfenol (t-butil PDF) 

• Infravermelho (ν, KBr, cm-1): 3390 (OH); 2924 e 2852 (CH2, CH3); 1614, 

1596 e 1464 (vibrações de núcleo aromático C=C); 1418 (-(CH2)n-); 722 

(deformação C-H do anel aromático). 

• Estado físico: Líquido. 

• RMN1H (CDCL3, δ): (0,9, 3H); (1,3, 8H) -(CH2)n-; (1,5, 9H) -(CH3)3; (1,6, 4H) 

-CH2C=C-; (2,52, 2H) -CH2-Ar; (6,48, 1H) Ar-OH; (6,7, 1H) Ar-H; (7,17, 1H) 

Ar-H; (7,24, 1H) Ar-H. 
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� 2,4-di-terbutil pentadecilfenol (di-t-butil PDF) 

• Infravermelho (ν, KBr, cm-1): 3390 (OH); 2926 e 2854 (CH2, CH3); 1598, 

1574, 1514 e 1454 (vibrações de núcleo aromático C=C); 1464 (-(CH2)n-); 736 

e 856 (deformação angular C-H do anel aromático). 

• Estado físico: Líquido. 

• RMN1H (CDCL3, δ) (*): (0,9, 3H); (1,0, 8H) -(CH2)n-; (1,3, 9H) -(CH3)3; (1,4, 

4H) -CH2C=C-; (2,5, 2H) -CH2-Ar; (6,26, 1H) Ar-OH; (6,7, 1H) Ar-H; (7,24, 

1H) Ar-H. 

(*) Devido a qualidade do espectro a identidade precisa do produto será melhor 

evidenciada no próximo capítulo. 

 

� 2,4,6-tri-terbutil pentadecilfenol (tri-t-butil PDF) 

• Infravermelho (ν, KBr, cm-1): 3380 (OH); 2922 e 2854 (CH2, CH3); 1598, 

1547, 1514 e 1454 (vibrações de núcleo aromático C=C); 736, 856 e 902 

(deformação angular C-H do anel aromático). 

• Estado físico: Líquido. 

• RMN1H (CDCL3, δ): (0,9, 3H); (1,3, 8H) -(CH2)n-; (1,4, 9H) -(CH3)3; (2,5, 2H) 

-CH2-Ar; (6,3, 1H) Ar-OH; (6,5, 1H) Ar-H; (6,7, 1H) Ar-H; (7,2, 1H) Ar-H; 

(7,3, 1H) Ar-H. 
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Resultados e Discussão 

 

O objetivo principal deste trabalho foi a obtenção de derivados alquilados do 

cardanol hidrogenado através da técnica de obtenção descrita no capítulo III. 

Uma vez concluída a etapa de obtenção dos produtos alquilados, foram feitas 

as devidas caracterizações através de métodos clássicos de espectroscopia: infravermelho 

(I.V.), ressonâncias magnética nuclear de prótons (RMN1H) e carbono 13 (13CNMR), também 

descritas no capítulo III. 

Embora a radiação infravermelha trace o perfil da molécula como um todo, a 

espectrometria de RMN registra graficamente as freqüências dos picos de absorção contra 

suas intensidades (Friebolin, 1993). Portanto, o presente capítulo foi centrado na identificação 

dos compostos orgânicos ora pretendidos. 

A necessidade de dados mais relacionados com a aplicação destes produtos 

levou não só a utilização de uma modelagem molecular como também a determinação da 

tensão superficial. Os dados obtidos foram comparados com aqueles existentes na literatura, 

os quais se mostraram bastante pertinentes. 

Neste estágio não só foram comprovadas as estruturas das amostras analisadas, 

bem como foi desenvolvido um estudo sobre a viabilidade econômica comercial do produto 

obtido. Dessa forma, este capítulo foi subdividido em duas partes que serão prontamente 

discutidas a seguir. 

 

Parte A 

 

IV.1- Caracterização do Cardanol Hidrogenado e dos Produtos 

Alquilados 
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Inicialmente, foi feita uma análise do cardanol hidrogenado (produto obtido da 

Oltremare S.P.A. situada na Itália), a qual serviu como padrão frente à primeira alquilação. 

No espectro ao infravermelho que se segue, observaram-se as principais bandas de absorção 

que permitiram identificar os grupos funcionais descritos na tabela 9. 

 

Figura 17: Infravermelho do cardanol hidrogenado (PDF) 

 

Tabela 9: Identificação dos grupos funcionais do cardanol 

Freqüência (cm-1) Atribuição 

3350 Estiramento O-H (banda larga) 

2910 Deformação C-H do CH2, CH3 

2850 Deformação C-H do CH2, CH3 

1450, 1500 e 1570 Vibrações de núcleo aromático C=C 

1470 Deformação angular CH3, CH2  -(CH2)n- 

760 Deformação C-H do 

690  

 

OH

C15H25-31
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A presença destes grupos funcionais também foi evidenciada através do 

espectro de RMN1H onde se observa as absorções do próton da hidroxila como um pico 

intenso em δ7,22 na forma de singleto, os prótons do grupamento fenólico absorvem entre 

δ6,2 e δ7,18 além dos prótons metílicos e metilênicos de CH2 e CH3 da ramificação meta 

substituída do cardanol (δ0,9 a δ1,6) conforme pode ser representado pela figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: RMN1H do cardanol hidrogenado 

 

IV.2- Obtenção e Caracterização do t-butil PDF 

 

Nesta etapa reacional, utilizou-se o AlCl3 (Cloreto de Alumínio) anidro como 

catalisador e seguiu-se a rota sintética a seguir: 
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Visando a otimização do experimento, foram feitas várias experiências 

modificando as condições operacionais da reação, entre elas: 

• Seleção do ácido de Lewis apropriado; 

• Razão estequiométrica dos reagentes; 

• Tempo da reação; 

• Presença ou não de solvente. 

Em uma primeira tentativa utilizou-se ZnCl2 (Cloreto de Zinco) como 

catalisador e observou-se que o rendimento da reação era satisfatório porém esta era muito 

lenta inviabilizando então a sua obtenção em maior escala. A tentativa com um outro 

catalisador, como o AlCl3  anidro, mostrou-se com maior eficácia frente a esta síntese, 

obtendo assim um rendimento de 94%.Tal rendimento foi obtido utilizando-se 5,0g de AlCl3 

anidro, 6,0 ml de CTB e 17g de cardanol hidrogenado. A reação levou quatro horas para se 

processar completamente. 

No espectro representado pela figura 19 foi possível identificar praticamente os 

mesmos picos observados no composto inicial,sendo que as bandas 760 e 690 cm-1 deram 

lugar à freqüência de 722 cm-1. Esta absorção representa uma variação na deformação =C-H 

devido à introdução do primeiro grupo t-butil no anel aromático, como pode ser observado na 

tabela 10. 

OH

C15H25-31

(CH3)3C
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Figura 19: Infravermelho do t-butil PDF 

Tabela 10: Identificação dos grupos funcionais do t-butil PDF 

Freqüência (cm-1) Atribuição 

3390 Estiramento O-H (banda larga) 

2924 Deformação C-H do CH2, CH3 

2852 Deformação C-H do CH2, CH3 

1614, 1596 e 1464 Vibrações de núcleo aromático C=C 

1418 Deformação angular CH3, CH2  -(CH2)n- 

  

722 Deformação =C-H do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: RMN1H do t-butil PDF 

 

 

OH

H

H

H
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Na análise do espectro de RMN1H, representado na figura 20 pode-se 

constatar, através do singleto em δ1,4, que a primeira alquilação foi efetuada com sucesso (*). 

A análise comparativa das absorções características do composto inicial (figura 18), permite 

evidenciar a semelhança nas absorções e comprovam a obtenção do produto da primeira 

alquilação do cardanol hidrogenado (t-butil PDF). 

(*) Esta absorção é devido a presença do grupo t-butil, correspondente aos 

grupos CH3. 

 

 

IV.3- Caracterização do Produto Di-t-butil PDF 

 

Com o objetivo de introduzir um outro grupo alquila no anel aromático 

realizou-se uma segunda alquilação, utilizando-se como matéria-prima o t-butil PDF, obtido 

na etapa anterior , conforme mostra a reação 24. 

 

 

A reação foi processada em condições semelhantes a anterior, de acordo com o 

item III.6, tendo-se mantido as mesmas quantidades de AlCl3 e CTB usados na primeira 

alquilação juntamente com 18,02g de t-butil PDF (quantidade estequiométrica da reação). 

Neste segundo estágio, a reação levou seis horas para ser concluída, uma vez 

que um segundo grupo alquil é introduzido mais lentamente do que uma primeira substituição 

devido ao aumento do impedimento estérico. O rendimento obtido também foi bastante 

elevado: 86%. 
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IV.4- Obtenção do tri-t-butil PDF 

 

Tendo como propósito final a obtenção de um produto com três grupos 

alquílicos substituídos no anel aromático, realizou-se uma terceira alquilação, utilizando-se 

como matéria-prima o Di-t-butil PDF, oriundo da etapa anterior, conforme mostra a reação a 

seguir: 

 

Neste último estágio, a reação se deu em condições semelhantes às anteriores, 

tendo-se novamente mantido as mesmas quantidades de AlCl3 e CTB juntamente com 16,8g 

de Di-t-butil PDF. 

Esta foi a etapa mais lenta, na qual a reação levou seis horas e quarenta 

minutos para se processar completamente. Este intervalo mais longo ocorreu devido a esta 

última substituição ser efetuada entre o grupo hidroxila e a ramificação lateral do cardanol 

hidrogenado, onde o impedimento estérico é muito forte. O rendimento obtido foi de 88%. 

 

 

IV.5- Caracterização do Di-t-butil PDF e do Tri-t-butil PDF 

 

A caracterização do Di-t-butil PDF e do Tri-t-butil PDF foi feita através dos 

espectros na região do infravermelho e dos espectros de ressonância magnética nuclear e 

carbono 13. 

Os espectros ao infravermelho dos dois compostos estão representados na 

figura 21, onde pode-se verificar a diferença na substituição do anel aromático pela absorção 
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de deformação (736 e 856cm-1) do =C-H do anel tetra e penta substituído (856 e 902cm-1). As 

demais absorções são semelhantes nos dois compostos. 

Figura 21:Correlação entre Di e Tri-t-butil PDF frente ao produto bruto 

Em uma breve análise deste último espectro mencionado, melhor observado 

pela tabela 11, observou-se que o comprimento de onda de absorção diminuiu 

consideravelmente, tal afirmação está fundamentada na dependência entre freqüência e 

massas relativas dos átomos, ou seja, quanto maior for o número de substituições na amostra 

menor será a absorção. 

Tabela 11: Identificação dos grupos funcionais  do Di-t-butil PDF e Tri-t-butil PDF 

Di-t-butil PDF Tri-t-butil PDF  

Freqüência (cm-1) Atribuições 

3380 3380 Estiramento O-H (banda larga) 

2926 e 2854 2922 e 2854 Deformação C-H do CH2, CH3 

1598, 1574, 1514 e 1454 1598, 1574, 1514 e 1454 Vibrações de núcleo aromático C=C 

1464 - Deformação angular CH2, CH3, -(CH2)n- 

736 720 e 690 Deformação =C-H do 

 

 

C(CH3)3

C15H25-31

OH

C(CH3)3(CH3)3C

C(CH3)3

C15H25-31

OH

(CH3)3CProduto bruto

 

OH

(CH3)3C

C15H31

H

H

C(CH3)3
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856 850 Deformação =C-H do  

 

 

Através dos espectros de RMN1H dos compostos PDF (Cardanol hidrogenado, 

figura 18), t-butil PDF (figura 20), Di-t-butil PDF (anexo 8) e Tri-t-butil PDF (anexo 11) é 

possível identificar a seqüência das reações ocorridas. 

Se analisarmos a absorção em ≅ δ 0,9, correspondente aos prótons do grupo 

CH3 da cadeia lateral do composto inicial (PDF) com os prótons do anel aromático, verifica-

se através das integrações dos respectivos picos das seguintes relações: 

• PDF → 3 : 4 

• T-butil PDF → 3 : 3 

• Di-t-butil PDF → 3 : 2 

• Tri-t-butil PDF → 3 : 1 

O que mostra as alquilações consecutivas ao passar do PDF para o Tri-t-butil 

PDF. As demais absorções dos espectros de RMN1H são compatíveis com as estruturas 

esperadas. Foram feitos também os espectros de RMN13C dos compostos obtidos e do 

composto inicial. 

O espectro de RMN13 do PDF (anexo 3) leva a análise apresentada na tabela 

12. Os átomos de carbono apresentados nesta tabela podem se melhor evidenciados pelas 

figuras 22 e 23, que identificam todos os picos apresentados nos espectros de carbono 13 do 

cardanol hidrogenado e Tri-t-butil PDF. 

 

OH

1
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3

4
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8
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16
17
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20

 

 

Figura 22: Identificação  dos átomos de carbono do cardanol hidrogenado 

 

OH

(CH3)3C

C15H31H

C(CH3)3

C(CH3)3
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Figura 23: Identificação dos átomos de carbono do Tri-t-butil PDF 

 

Os picos centrados em 46.621 ppm (anexo 12) e aqueles que varrem a faixa de 

70 ppm nos espectros do cardanol hidrogenado e Tri-t-butil PDF não aparecem definidos na 

tabela 12. Isto se deve a alguns resquícios de dupla ligação existentes na ramificação lateral 

atribuídos à impureza do produto. 

Para os compostos t-butil PDF e Di-t-butil PDF, a qualidade do espectro ficou 

comprometida devido à dificuldade de solubilização dos mesmos no solvente deuterado, 

gerando uma baixa concentração e a obtenção destes com ruídos que impedem uma 

interpretação segura dos resultados. 
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Tabela 12: Correlação de RMN13C entre os espectros do cardanol 

hidrogenado e Tri-t-butil PDF. 

 

 Deslocamento Químico (ppm) 

Carbono no Cardanol 
hidrogenado 

Tri-t-butil PDF 

1 14.384 14.384 

2 29.594 28.648 

3 29.663 29.625 

4 29.785 29.778 

5 29.862 29.778 

6 29.862 29.953 

7 29.761 29.953 

8 22.955 22.947 

9 29.961 29.953 

10 29.961 29.953 

11 31.563 31.418 

12 32.189 32.182 

13 36.082 33.957 

14 109.996 109.996 

15 121.261 119.712 

16 115.527 116.811 

17 112.758 113.942 

18 129.625 141.104 

19 155.558 154.400 

20 145.248 127.069 
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21 - 35.394 

22 - 35.669 

23 - 34.830 

24 - 38.005 

 

IV.6- Modelagem Molecular dos Produtos Obtidos 

 

Tendo em vista as limitações da avaliação das propriedades antioxidantes, em 

especial a necessidade de grandes quantidades de matéria-prima, resolveu-se utilizar um 

sistema de modelagem molecular que fornecerá uma resposta teórica para estas propriedades 

que se deseja pesquisar. 

O software utilizado foi o HYPERQUEM 5.02 for Windows (Hiperclube Inc.), 

gentilmente cedido pelo Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do 

Ceará. 

Os resultados obtidos nesta modelagem serão discutidos a seguir: 

 

IV.6.1- Mecanismo da Antioxidação 

 

A figura 24 mostra um mecanismo proposto para a ação de antioxidantes 

fenólicos. 

 

R1 

 

                                  E1                              E2                           E3                   E4 
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R2 

 

                                         E4                                                                   E5 

 

 

 

 

R3 

 

                                   E4                               E6                                  E7 

Figura 24: Mecanismo da antioxidação de compostos fenólicos 

 

Observando-se este mecanismo aplicado a antioxidantes fenólicos, pode-se 

notar que: 

• A adição de um antioxidante ao produto que se deseja proteger irá gerar 

uma competição entre ele e o substrato hidrocarbônico RH, impedindo a 

oxidação. 

• As reações dos antioxidantes (R1 e R2, na figura 24) competem com a 

reação do substrato: 

                         ROO·   +   RH   →   ROOH   +   R· 

Desta forma, algumas características são desejáveis ao antioxidante para que 

possa ter uma boa eficiência. 

Conseqüentemente, deve-se escolher produtos cuja relação estrutura x 

atividade proporcionem: 

O

R3

H

R2

H

R1

+ ROO
.

.
O
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a) Uma boa reatividade do composto E1, pois este deverá gerar um produto de 

oxidação radicalar rapidamente, inibindo a oxidação do substrato (por 

exemplo: hidrocarbonetos no combustível). 

b) Uma baixa reatividade do intermediário formado na reação R1, ou seja, do 

composto E4. 

c) Um alto coeficiente de terminação da reação R1, evitando assim que o 

radical formado E4 sirva de propagador de outras reações de oxidação 

radicalar. 

d) Uma baixa ocorrência da reação R3, evitando a formação dos produtos de 

oxidação E6 e E7 (gomas). 

Para preencher os requisitos citados, a estrutura do antioxidante deverá ter: 

• Alta densidade de carga negativa na hidroxila, o que facilitará a formação 

do radical e aumentará a sua estabilidade. 

• Impedimento estérico das hidroxilas, para dificultar reações de propagação. 

Após esta análise, pode-se afirmar que o antioxidante proposto teoricamente 

preenche todos os requisitos necessários a uma boa eficiência, com uma vantagem adicional 

que é a presença de uma cadeia hidrocarbônica, facilitando a solubilidade em sistemas 

apolares. 

 

 

IV.7- Estruturas Moleculares e Propriedades dos Produtos Obtidos 

 

A aplicação do Software HYPERCHEM na modelagem dos produtos obtidos 

forneceu os resultados apresentados na figura 25 e nas tabelas 13,14,15 e 16. 
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Figura 25: Estruturas moleculares dos produtos obtidos 

 

Tabela 13: Propriedades do Cardanol hidrogenado obtidas através da modelagem 

 Cardanol hidrogenado 

Fórmula molecular C21H36O  

Peso molecular 304.510  

Composição C(82.82%) H(11.92%) O(5.25%)  

Refratividade molar 97.91 ± 0.3 cm3  

Volume molar 335.2 ± 3.0 cm3  

Parachor 816.0 ± 4.0 cm3  

Índice de refração 1.495 ± 0.02  

Tensão superficial 35.1 ± 3.0 dyne/cm  

Densidade 0.908 ± 0.06 g/cm3  

Polarizabilidade 38.81 ± 0.5 10-24 cm3 Estrutura molecular com ângulos 
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Tabela 14: Propriedades do t-butil PDF obtidas através da modelagem 

 t-butil PDF 

Fórmula molecular C25H44O  

Peso molecular 360.616  

Composição C(83.27%) H(12.30%) O(4.44%)  

Refratividade molar 116.29 ± 0.3 cm3  

Volume molar 401.9 ± 3.0 cm3  

Parachor 961.1 ± 4.0 cm3  

Índice de refração 1.490 ± 0.02  

Tensão superficial 33.0 ± 3.0 dyne/cm  

Densidade 0.897 ± 0.06 g/cm3  

Polarizabilidade 46.10 ± 0.5 10-24 cm3 Estrutura molecular com ângulos 

 

 

Tabela 15: Propriedades do Di-t-butil PDF obtidas através da modelagem 

 Di-t-butil PDF 

Fórmula molecular C29H52O  

Peso molecular 416.723  

Composição C(83.58%) H(12.58%) O(3.84%)  

Refratividade molar 134.68 ± 0.3 cm3  

Volume molar 468.6 ± 3.0 cm3  

Parachor 1006.9 ± 4.0 cm3  

Índice de refração 1.486 ± 0.02  

Tensão superficial 31.7 ± 3.0 dyne/cm  

Densidade 0.889 ± 0.06 g/cm3  

Polarizabilidade 53.39 ± 0.5 10-24 cm3 Estrutura molecular com ângulos 
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Tabela 16: Propriedades do Tri-t-butil PDF obtidas através da modelagem 

 Tri-t-butil PDF 

Fórmula molecular C33H60O  

Peso molecular 472.829  

Composição C(83.83%) H(12.79%) O(3.38%)  

Refratividade molar 153.07 ± 0.3 cm3  

Volume molar 535.3 ± 3.0 cm3  

Parachor 1260.1 ± 4.0 cm3  

Índice de refração 1.486 ± 0.02  

Tensão superficial 30.7 ± 3.0 dyne/cm  

Densidade 0.883 ± 0.06 g/cm3  

Polarizabilidade 60.68 ± 0.5 10-24 cm3 Estrutura molecular com ângulos 

 

IV.7.1- Estudo da Tensão Superficial dos Produtos Tri, Di e 

t-butil PDF 

 

Foram realizadas medidas de tensão superficial após concluída cada 

substituição alquílica no anel aromático do cardanol hidrogenado. Estes compostos foram 

diluídos em hexano e os resultados estão  mostrados na tabela 17 juntamente com os obtidos 

pela modelagem molecular, que foram diluídos em água. 

Os produtos obtidos experimentalmente não são solúveis em água, isto explica 

a diferença entre os resultados apresentados na tabela 17. Para a modelagem molecular foi 

usada a água como solvente, pelo simples fato do programa HYPERCHEM já ser 

padronizado com estes dados, uma vez que o objetivo é apenas o comportamento das duas 

curvas. 
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Tabela 17: Medidas de tensão superficial dos produtos sintetizados em laboratório 

Produto Resultado experimental da 

tensão superficial (dyne/cm)        

Solvente: hexano 

Resultado obtido pela modelagem 

da tensão superficial (dyne/cm)       

Solvente: água 

Cardanol hidrogenado 16.8 35.1 

t-butil PDF 16.1 33.0 

Di-t-butil PDF 15.4 31.7 

Tri-t-butil PDF 14.9 30.7 

 

Uma análise comparativa entre os valores obtidos experimentalmente e os 

obtidos pelo modelo permite constatar claramente que os produtos tendem a diminuir a tensão 

superficial . 

Sabendo-se que a capacidade de baixar a tensão superficial dos meios refere-se 

à facilidade com que os compostos se adsorvem nas interfaces, pode-se concluir que o Tri-t-

butil PDF se adsorve com mais facilidade nas interfaces, impedindo ou retardando a formação 

de goma, seja como antioxidante destruidor de peróxidos, seja como antioxidante preventivo 

(captor de radicais). 

 

 

IV.8- Capacidade Antioxidante dos Produtos Obtidos 

 

De acordo com o exposto nos itens anteriores, observou-se que o Tri-t-butil 

PDF possui todas as características desejáveis para um bom antioxidante. 

Os resultados obtidos, através da modelagem e dados da literatura, para 

antioxidantes comerciais estão representados na tabela 18. 

Para os antioxidantes comerciais o de melhor eficiência é o 2,4,6 Tri-terbutil 

fenol, cuja eficiência molar é 107. 
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Tabela 18: Resultados obtidos a partir da modelagem e dados da literatura 

 Dados da Modelagem 

 

 

Dados da 

Burt e 

Literatura (Bettoney, 

Scheule, 1963) 

 

Estrutura Densidade 

de carga na 

hidroxila 

Densidade 

de carga na 

posição 4 

Ângulo 

na 

hidroxila 

Eficiência 

molar 

Semanas para 

formar 10mg 

de goma 

 

Cardanol 

hidrogenado 

-0,239 -0,016 249,277 - - Dados 

2 terbutil 

cardanol 

-0,247 -0,031 212,853 - - da 

2,4 di-terbutil 

cardanol 

-0,248 0,002 212,853 - - Modelagem 

2,4,6, tri-terbutil 

cardanol 

-0,268 0,014 157,056 - -  

2,6 diterbutil 

fenol 

-0,256 0,032 154,554 100 9 Dados 

2,4,6, triterbutil 

fenol 

-0,256 0,033 154,999 107 9 da 

2,6 diterbutil 

fenol 

-0,256 -0,004 153,893 39 5 Literatura 

 

Por meio dos dados apresentados na tabela 18 é possível concluir que: 

Analisando as características estruturais deste composto através das densidades 

de carga na hidroxila e na posição 4 do anel, bem como o ângulo de impedimento da 

hidroxila, observa-se que se for feita uma relação estrutura x atividade para este composto e 

para o Tri-terbutil cardanol (Tri-t-butil PDF), tem-se que este último possuirá melhor 

performance como antioxidante, tendo em vista que os valores encontrados pelo modelo, são 

superiores aos do composto tomado como referência. 

Uma vez concluída a primeira etapa deste estudo se faz necessário evidenciar a 

viabilidade econômica da produção do composto obtido, a qual será melhor detalhada no 

próximo tópico deste capítulo. 
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Parte B 

 

IV.9- Estimativa Preliminar da Avaliação Econômica da Produção 

do Antioxidante 2,4,6 Tri-t-butil PDF 

 

A simulação é uma ferramenta poderosa que está associada ao 

desenvolvimento tecnológico. A importância de uma análise econômica criteriosa consiste na 

capacidade de informar, antecipadamente, a viabilidade técnica e/ou financeira de um 

determinado projeto industrial (Araújo, 1994). 

Nesta parte do capítulo será mostrada a aplicação de uma metodologia 

computacional, prática e rápida, de estimativa econômica na avaliação de projetos de química 

fina, apresentando-se , de forma simulada, os principais parâmetros econômicos relacionados 

à comercialização de um determinado produto químico (Silva, 1995). 

O principal desenvolvimento desta simulação está baseado na proposta de 

LANG e CHILTON (Selvan, Wolf e Melo, 1998), com algumas modificações ditadas pela 

própria experiência e pela totalidade das suposições implícitas ligadas a cada componente 

econômico utilizado. 

 

 

IV.10- Aspectos Gerais 

 

Diversos estudos têm sido realizados pela valorização de matérias-primas 

regionais. O presente trabalho, está direcionado ao melhor aproveitamento da castanha do 

caju (LCC), que, como já foi citado anteriormente, hoje se encontra totalmente sub-utilizada, 

seja pela sua queima em fornos industriais e destinada à indústria alimentícia seja por uma 

pequena exportação. 
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Neste trabalho foi desenvolvido um estudo de engenharia econômica de cadeia 

produtiva dessa matéria-prima, que visa a obtenção, a partir do LCC, de produtos com 

propriedades antioxidantes para uso em combustíveis. 

Neste contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de rotas tecnológicas, 

técnicas e economicamente viáveis, com o objetivo de atender ao desenvolvimento sustentado 

da região através da simulação de processos. 

O produto obtido, 2,4,6 Tri-t-butil PDF, foi submetido a sucessivas análises, 

que posteriormente foram otimizadas através de um “software” simulador de processo 

“Super-Pro Design (Versão 3.0)”, para os seguintes componentes de entrada: rendimento da 

reação, custo da matéria-prima principal, preço de venda do produto, volume de vendas e 

complexidade do processo. Os demais componentes de custo, não requeridos diretamente na 

entrada, foram calculados por sub-programas específicos (utilitários, trabalhos, capital fixo, 

etc) e por relações dependentes (vendas, capital de trabalho e custos gerais). 

 

 

IV.11- Desenvolvimento Operacional do Projeto Proposto 

em Escala Industrial 

 

O programa utilizado fornece um banco de dados com propriedades 

termodinâmicas, diversos materiais de construção de equipamentos e agentes de aquecimento 

e resfriamento, quando necessário. O princípio da simulação do processo constitui-se 

inicialmente em especificar vazões, resolvendo o balanço de massa e buscando as 

especificações dos produtos finais e correntes intermediárias conforme mostra a tabela 19. Na 

tabela 20 estão apresentados os preços dos reagentes utilizados no processo. 

As informações relativas ao dimensionamento de equipamentos bem como ao 

custo, composição de saída destes e o projeto global são obtidas do relatório do simulador 

(ver anexo 13). Alguns dados serão melhor detalhados no próximo item. 
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Tabela 19: Cálculo do balanço de massa especificando duração e rendimento da reação 

1a Alquilação 

C20H36O   +   C4H9Cl   +   AlCl3   →   C24H44O   +   HCl↑   +   AlCl3 

                      1                0,31                                  1,19            0,12 (Balanço de massa) 

Tempo de reação: 4h 

Rendimento da reação: 94.18% 

2a Alquilação 

C24H44O   +   C4H9Cl   +   AlCl3   →   C28H52O   +   HCl↑   +   AlCl3 

                     1                0,26                                  1,16            0,1  (Balanço de massa) 

Tempo de reação: 6h 

Rendimento da reação: 86,46% 

3a Alquilação 

C28H52O   +   C4H9Cl   +   AlCl3   →   C32H60O   +   HCl↑   +   AlCl3 

                    1                0,22                                  1,14            0,08 (Balanço de massa) 

Tempo de reação: 6h, 45 min 

Rendimento da reação: 88,48% 

 

Tabela 20: Preços dos reagentes utilizados para o estudo de engenharia econômica 

Cardanol Hidrogenado US$1,5/Kg 

Cloreto de Alumínio Anidro R$11,00 

Cloreto de Terc-butila R$13,00 

 

IV.11.1- Estudo de Viabilidade Econômica 
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• Investimento em equipamentos: Após dimensionar-se os equipamentos 

calculou-se, baseado em dados disponíveis na literatura técnica, os custos 

atualizados de equipamentos utilizando-se de um modelo econômico 

implementado em computadores. 

 

• Investimento fixo: Calculado usando um método de estimativa rápida baseado 

no fator Lang e Chilton, que engloba fator estimativo para: instalação elétrica, 

instrumentação, etc. 

• Custo variável: A mão-de-obra direta é baseada na entrada de dados de número 

de operadores auxiliares e de supervisão (em função da necessidade dos 

equipamentos), englobando salário-base e encargos sociais (conforme a 

legislação atual). 

• Custo fixo: A depreciação é equivalente a 10% do investimento fixo; a 

manutenção é equivalente a 3,5% do investimento fixo. O custo total é o 

somatório de custo variável e custo fixo. 

Os sub-programas desenvolvidos realizam cálculos de investimentos em 

equipamentos, custo de operação do projeto, análise de investimento, investimento em obra, 

equilíbrio econômico e fluxo de caixa que será melhor detalhado posteriormente. 

 

IV.11.2- Dados Preliminares Relativos a Produção de 2,4,6 Tri-t-

butil PDF em Escala Industrial Usando Simulador de 

Processos 

 

Inicialmente foi necessário determinar o preço de venda (provável) do 

composto e de cada etapa de unidades funcionais que compõem o processo. Estudos de 

mercado realizados indicam que o preço médio dos antioxidantes importados pela 

PETROBRAS variam entre US$6,00 e 14,00 por quilo. A partir do valor de venda destes 

citados anteriormente no mercado internacional de US$9,8/Kg, estimou-se entre US$7,0 e 8,0 

o preço de comercialização do composto pretendido. Tal estimativa em valores reduzidos 
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justifica-se pelo fato do produto ser novo no mercado e principalmente pelo custo mínimo de 

uma das matérias-primas principais (LCC), onde o seu fluxograma de processo pode ser 

observado na figura 27. 

Um dos principais objetivos deste estudo é sintetizar um produto químico com 

maior eficiência que os atuais existentes no mercado, portanto, de acordo com o que já foi 

citado anteriormente o referido composto apresenta-se com três alquilações, que o difere dos 

outros demais antioxidantes, os quais possuem apenas uma alquilação na posição orto e um 

outro grupo metil, por exemplo, na posição para. 

A figura 26 mostra o fluxograma de bloco para a produção do antioxidante 

2,4,6 Tri-t-butil PDF com o objetivo de especificar todas as etapas envolvidas no processo. 
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Figura 26: Fluxograma de blocos simplificado 

 

Para melhor aproveitamento de todos os reagentes envolvidos no processo o 

HCl foi reaproveitado para a própria síntese do cloreto de terc-butila. Foram utilizados neste 

estudo três reatores, três exaustores, três secadores e duas bombas uma vez que o processo 

contínuo adequou-se melhor do que o em batelada conforme mostra a figura 27. 
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Figura 27: Fluxograma de processos 
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Através da figura 28 é possível observar que dentro da etapa operacional o 

gasto com a matéria-prima utilizada destaca-se como sendo o custo principal do processo. 

Dentre os reagentes utilizados o cloreto de terc-butila (material de maior custo: US$13,00/Kg) 

influi consideravelmente no custo do produto obtido por ser utilizado três vezes durante a 

reação e o cardanol hidrogenado (US$1,5/Kg), produto de menor custo, é introduzido apenas 

no início, sendo seqüenciado pelos produtos continuamente alquilados durante o processo, 

conforme mostra o fluxograma de blocos simplificado. 

 

 

 

 

 

 

1. Matéria-prima 

2. Mão-de-obra dependente 

3. Equipamento dependente 

4. Laboratório 

5. Utilidades 

             Figura 28: Custo de operação anual 

 

 

IV.12- Parâmetros Observados no Relatório do Simulador 

Tabela 21: Dados de entrada 

(A) Investimento fixo (US$) 357800.00 

(B) Capital de giro (US$) 63500.00 

(C) Investimento de partida (US$) 17890.00 

(D) Custo de operação anual (US$/ano) 770330.00 

(E) Custo do processo (US$) 10.98 (*) 

(F) Preço por quilo do produto 14.00 

2% 9% 1%

0%

88%

1

2

3
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(G) Taxa de retorno (US$) 126870.00 

(H) Capacidade de produção (Kg/ano) 70159.41 

(I) Depreciação (US$/ano) 33990.00 

(J) Impostos 197020.00 

Fonte (*): Dados de entrada dos reagentes utilizados fornecida pela Morais de Castro & CIA 

LTDA (o cálculo foi desenvolvido com base em reagentes p.A. O composto sintetizado em 

escala industrial tende a ter um custo menor). 

 

Tabela 22: Orçamento de custos e benefícios 

(1) Investimento total = (A) + (B) + (C) = 439190.00 

(2) Receita = (F) * (H) = 982231.74 

(3) Custo = (E) * (H) = 77035.32 

(4) Rendimento total = (G) – (D)= 492540.00 

(5) Lucro após impostos = ((4) – (J) + (I)) = 329510.00 

(6) Lucro bruto = (2) – (3) = 389712.68 

(7) Lucro líquido = (6) – (I) = 558529.06 

(8) Fluxo de caixa = (5) + (I) = 363500.00 

(9) Taxa de engenharia (ie) = (8)/(1) =  0.82 

(10) Rotatividade de vendas = 2.23 

(11) Tempo de retorno (ano) 1.33 

(12) Retorno sobre o investimento (%) 75.03 

(13) Margem de lucro (%) 39.00 

(14) Investimento (US$) 439190.00 

(15) Lucro (US$) 329510.00 

 

IV.12.1- Determinação do Ponto de Equilíbrio 
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O passo inicial para se chegar a um orçamento exato consiste na adoção de um 

código de custos. O gráfico do ponto de equilíbrio, representado pela figura 29, traça um 

perfil mais detalhado de cinco itens de extrema importância em uma empresa (custo fixo, 

custo variável, custo total, renda e lucro), que por sua vez, são dimensionados em função da 

capacidade de produção anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Gráfico do ponto de equilíbrio 

Este “equilíbrio” é determinado quando o lucro é igual a zero, ou melhor, 

quando o custo total é igual a renda (faturamento). Na figura 30 pode-se observar este ponto 

centrado em 25% da capacidade de produção, que é considerada relativamente baixa. Dessa 

forma, a avaliação feita garante um retorno rápido e seguro aos seus investidores. 

A memória de cálculo do gráfico representado na figura 29 encontra-se no 

anexo 14. 

 

 

IV.13- Resultados e Discussão 
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Uma melhor utilização a nível nacional do LCC poderá proporcionar condições 

para uma maior estabilidade econômica à indústria do caju, gerando assim mais emprego de 

mão-de-obra no campo. 

Os resultados indicam uma receita total bastante satisfatória para o projeto de 

antioxidantes a partir do LCC. De acordo com os dados de fluxo de caixa, observa-se que se 

pode obter lucro ao final do primeiro ano da planta. Isto ocorre devido à alta capacidade de 

produção (7015.49 ton/ano) a ao custo relativamente baixo (US$10,98/Kg), o retorno 

financeiro estimado foi de US$589712,68 suficiente para cobrir em 1.33 anos o investimento 

fixo (US$357800,00) bem como cobrir o investimento total (US$439190,00). 

A grande rotatividade das vendas, que é dada pela receita total sobre o 

investimento total (223%) mostra que esta proporção dobra em relação ao investimento total, 

ou seja , a produtividade se torna insuficiente diante da procura de mercado. 

 

 

IV.14- Conclusões 

 

Concluiu-se que a produção de um antioxidante a partir do LCC, em função 

dos custos de projeto, instalação e operação é economicamente viável. A valorização da 

indústria de caju, as altas eficiências do processo e capacidade de produção, viabilizam 

financeiramente o processo de obtenção do 2,4,6 Tri-terbutil (pentadecilfenol). O lucro anual 

obtido permitirá cobrir o custo do investimento de implantação do projeto em seu segundo 

ano de funcionamento, garantindo uma boa segurança aos investidores. 
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Conclusões 

 

A realização deste estudo levou a otimização de rotas sintéticas para a obtenção 

de 03 (três) produtos do cardanol hidrogenado, com rendimentos satisfatórios, atingindo assim 

o objetivo proposto. 

Para tanto, foi necessário realizar três reações seqüenciadas que possibilitou 

algumas conclusões importantes, são elas: 

�À medida em que os grupos alquílicos foram inseridos ao anel fenólico, 

aumentou o grau de dificuldade das alquilações, aumentando conseqüentemente o tempo 

reacional. 

�Foi possível, através da modelagem molecular, obter resultados 

correspondentes às propriedades físicas e químicas dos compostos obtidos, cuja comparação 

com resultados experimentais mostram o mesmo comportamento da tensão superficial. 

�A relação estrutura x atividade obtida pelo modelo sugerem alta eficiência 

antioxidante do Tri-t-butil PDF. 

�A comparação das propriedades do BHT (antioxidante comercial) com as 

obtidas para o Tri-t-butil PDF permitem concluir que este último composto, teoricamente, 

apresentará melhor performance como antioxidante. 

A aplicação do método de estimativa rápida de avaliação da produção do 

produto final obtido indica que este processo apresenta viabilidade econômica com um rápido 

retorno de investimento (dois anos), o que garante uma boa segurança aos investidores. 

O desenvolvimento deste trabalho mostra que, além da obtenção de novos 

produtos cuja importância é peculiar a cada um deles, é conveniente desenvolver tecnologias 

de química fina a partir de produtos produzidos na região, valorizando-os e ampliando suas 

possibilidades de aplicações. 
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Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

�Estudo de novos produtos com propriedades antioxidantes. 

�Estudo da cinética das reações. 

�Aplicação dos produtos obtidos em combustíveis e lubrificantes de acordo com 

os testes acelerados de estabilidade oxidativa padronizados para a avaliação desses produtos. 

�Aplicação do processo em escala piloto. 
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