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RESUMO 

O crescimento demográfico tem sido uma constante preocupação nos dias atuais. A 
ocupação desordenada de terras produtivas para produção de biocombustíveis tem 
provocado inquietações na comunidade mundial. Aliado a isto, há uma constante 
preocupação da sociedade com a preservação ambiental, que por sua vez tem 
despertado o interesse da indústria na utilização de materiais com enfoque em 
sustentabilidade, que procura avaliar um produto a partir de critérios sociais, 
ambientais e econômicos, e não apenas com base em análises convencionais de 
custo-benefício. Os investimentos em pesquisas, que utilizam matéria prima na 
produção de agrocombustíveis e fluidos isolantes que não competem com a 
produção de alimentos, são extremamente necessários no atual contexto sócio-
econômico. Recentemente, a indústria de transformadores elétricos tem utilizado 
fluido isolante de origem vegetal em substituição ao óleo mineral, derivado de fonte 
fóssil de energia, com a finalidade de mitigar problemas relacionados à 
contaminação ambiental e melhorar o desempenho no aspecto de resistência ao 
fogo. No entanto, as principais fontes provedoras deste novo líquido isolante para 
utilização no setor elétrico são principalmente a Soja, seguido pelo Girassol e a 
Canola. Estas três oleaginosas são utilizadas na alimentação humana e também 
como proteína animal. A cultura do Crambe não compete com a produção de 
alimentos, pois é plantada em época de entressafras no período outono/inverno, 
proporcionado uma renda extra à agricultura familiar. Portanto, representa uma 
alternativa para complementar e diversificar a matriz de óleos vegetais no Brasil. 
Neste trabalho, através de parâmetros técnicos e econômicos, avaliou-se a 
utilização de óleo vegetal, proveniente da planta Crambe, (Crambe abyssinica 
Hochst) em comparação ao líquido isolante, derivado de Soja. O óleo de Crambe, 
devidamente aditivado com antioxidante típico utilizado em óleos vegetais 
comestíveis, apresentou estabilidade à oxidação similar ao óleo de Soja comestível 
e aproximadamente 4 vezes superior ao óleo vegetal isolante comercial, derivado de 
Soja. Os resultados obtidos indicam a viabilidade de utilização do óleo vegetal 
derivado de Crambe como isolante elétrico em transformadores, promovendo e 
fomentando a agricultura familiar, com expressivos dividendos econômicos, sociais, 
técnicos e ambientais. 
 
Palavras-chave: biocombustíveis; preservação ambiental; produção de alimentos; 
planta Crambe; óleo vegetal; agricultura familiar 
 
 
 



ABSTRACT 

Nowadays, the demographic growth has been a constant worry. The aleatory 
occupation of productive lands to produce biofuels have been an all-over- the-world 
problem. Allied to this there is a society orientation to the environmental preservation, 
which promotes the industrial interest on sustainable materials, concerning social, 
environmental and economic aspects, and not only the cost-benefit relation. The 
investments on research for biofuels that do not compete with food production are 
absolutely necessary on this context. Recently the electrical transformer industry has 
been using a vegetal insulating fluid, instead of mineral oil, which comes from fossil 
source. The main aims are to avoid environmental contaminations and improve the 
fire resistance property. However, the main sources for this new insulating fluid for 
the electrical application are Soya, Sunflower and Canola. These three oily plants are 
used for human feeding and also as animal protein. The Crambe culture does not 
make any competition to food production once it grows between the crops in 
autumn/winter, promoting additional incomes to the families. Therefore it represents 
an alternative for the vegetal oils in Brazil. In this work, with technical and economical 
parameters, it was evaluated the Crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil, in 
comparison to the Soya derivate. The Crambe oil once additivated with specific 
antioxidant showed similar behavior to oxidation, but better than vegetal insulating 
commercial oil. The results indicate the feasibility as transformer insulating fluid, 
promoting the familiar agriculture, inducing economical, social, technical and 
environmental bonus. 
 
Keywords: biofuels; environmental preservation; food production; Crambe culture; 
vegetal oils; familiar agriculture. 
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CAPÍTULO 1 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No primeiro capítulo, após as considerações iniciais, foram destacadas as 

características da pesquisa, elencados os objetivos geral e específicos do trabalho 

realizado, bem como o grau de importância deste estudo no contexto atual do Setor 

Elétrico Brasileiro. 

No segundo capítulo, após uma breve análise introdutória, iniciou-se a 

revisão bibliográfica através de uma pequena descrição do desenvolvimento 

econômico atual, o qual teve como base a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra 

por volta de 1750. E, também, o histórico de origem da utilização de fluidos 

isolantes, tais como o óleo mineral (OMI), derivado de petróleo e sua utilização em 

transformadores elétricos, sua obtenção, constituição, características físico- 

químicas e ensaios de caracterização e de monitoramento em serviço. 

Na sequência, foi apresentado o histórico da utilização do óleo vegetal, em 

especial o derivado de Soja e Crambe, sua aplicação na indústria e como fluido 

isolante em equipamentos elétricos. Da mesma forma como no óleo mineral, 

procurou-se evidenciar as características físico-químicas, sua obtenção, processo de 

extração, degomagem e refino, bem como os mecanismos de envelhecimento e 

degradação característicos de óleos vegetais. 

No terceiro capítulo foram realizadas as caracterizações das amostras de 

óleo vegetal isolante (OVI) de Crambe e Soja e destacado os equipamentos 

utilizados na presente pesquisa, bem como os procedimentos experimentais 

necessários à realização do estudo. 
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No quarto capítulo foram apresentados e discutidos os resultados levantados 

neste trabalho, referentes às análises físico-químicas dos diversos experimentos e a 

estabilidade à oxidação do óleo vegetal isolante de Crambe. 

No quinto capítulo, estão apresentados os resultados agronômicos de 

experimento realizado com a cultura de Crambe em área da estação de pesquisas 

agronômicas da Fazenda Escola, pertencente à Faculdade Assis Gurgacz (FAG). 

No sexto e sétimo capítulos estão respectivamente elencadas as conclusões 

e sugestões para trabalhos futuros, respectivamente, a partir da presente pesquisa. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Esta dissertação de mestrado faz parte do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Tecnologia (PRODETEC), do Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento (LACTEC), em parceira com o Instituto de Engenharia do Paraná 

(IEP). 

 

1.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal desta pesquisa consistiu em uma avaliação técnica e 

econômica da aplicação de óleo vegetal, derivado de Crambe, como isolante elétrico 

em comparação com óleo de Soja. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Constituíram objetivos específicos da presente pesquisa: 

 Avaliação técnica comparativa das características físico-químicas de Óleo de 

Crambe e Óleo de Soja, 

 Avaliação físico-química de misturas de Óleo de Crambe e Óleo Mineral 

Isolante (OMI), 

 Avaliação da estabilidade à oxidação do Óleo de Crambe com diversos 

sistemas antioxidantes, 

 Avaliação socioeconômica da utilização de Óleo de Crambe como isolante 

em transformadores elétricos. 

 

1.1.3 TRABALHOS RESULTANTES DA PESQUISA 

A realização do presente trabalho científico fomentou a divulgação dos 

resultados alcançados nos seguintes eventos: 

- Semana do Conhecimento, evento interno promovido pela COPEL, com o 

seguinte título: “Aplicação de óleo vegetal, derivado de Crambe, como fluido 

isolante em transformadores, disjuntores e chaves isoladas a óleo, em alta 

tensão.” 

- Fundação Comitê de Gestão Empresarial, COGE, trabalho classificado na 

categoria Ações Ambientais, com o seguinte título: “Aplicação de fluido isolante 

em transformadores, derivado de oleaginosa não competidora com a cadeia 

alimentar humana.” 
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1.2 IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

O Brasil é um país que, por sua extensa área territorial clima tropical e 

subtropical favorece uma ampla diversidade de matérias-primas para a produção de 

óleo vegetal a partir de oleaginosas diversas. 

Com a crescente pressão e polêmica sobre a utilização de terras 

agricultáveis para produção de biocombustíveis, é imperioso que seja encontrado 

uma fonte de fluido vegetal isolante que não seja competidora com a alimentação 

humana e possa ser cultivada como cobertura de solo em épocas de entre safras de 

soja e/ou outras culturas. 

Dentre as fontes de óleo vegetal isolante (OVI) existente, a Soja tem sido a 

oleaginosa mais utilizada, devido ser principalmente uma cultura consolidada no 

setor agrário brasileiro. 

O Crambe (Crambe abyssinica Hochst) surge como planta com grande 

potencial para a produção de matéria-prima para fins industriais, destacando-se o 

fluido isolante elétrico, além de atuar como adubação verde e também na rotação de 

cultura, fator imprescindível para minimizar degradação do solo. 

O óleo proveniente de Crambe não é comestível e tem sua utilização 

destinada a indústria oleoquímica e mais recentemente à produção de biodiesel. 

Por ser bastante recente no setor elétrico a utilização de fluido isolante de 

origem vegetal, ainda não há resultados de campo suficientes que comprovem o seu 

real desempenho no decorrer dos anos. 

Em fluidos isolantes elétricos é desejável encontrar características de 

elevada estabilidade à oxidação e também alta taxa de biodegradabilidade, quando 
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em contato com o meio ambiente, seja no solo ou na água. No entanto, é notório 

que estes dois parâmetros caminham em sentidos opostos. 

Sendo assim, é necessário conduzir trabalhos científicos que possam 

elucidar melhor o comportamento destes fluidos isolantes, principalmente frente aos 

principais agentes de degradação, tais como a umidade, oxigênio e temperatura. 
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CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O século passado foi marcado pela ênfase na industrialização, porém neste 

limiar de terceiro milênio percebe-se uma nítida atenção voltada para projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando aplicação de técnicas de 

desenvolvimento sustentável, com adoção de práticas ambientalmente corretas. 

Neste contexto, o óleo vegetal isolante (OVI) visa suprir uma lacuna 

existente na utilização de fluidos dielétricos que atendam às características de 

isolamento e refrigeração em substituição ao óleo mineral isolante (OMI), derivado 

de petróleo. 

A principal fonte vegetal utilizada atualmente para produção de óleo vegetal, 

como líquido dielétrico na indústria de transformadores tem sido a Soja. No entanto, 

esta oleaginosa é uma das principais commodities do agronegócio brasileiro utilizada 

na indústria de alimentos, tanto humana como animal. 

O Crambe (Crambe abyssinica Hochst) surge neste contexto com elevado 

potencial supridor de óleo vegetal isolante (OVI), sendo esta uma cultura inovadora 

no setor do agronegócio brasileiro, não compete com oleaginosas utilizadas na 

alimentação e também não ocupa terras agricultáveis que poderia ser utilizada para 

produção de alimentos. 

As pesquisas realizadas pela Fundação MS, localizada, em Maracaju, no 

Estado do Mato Grosso do Sul, apontaram para uma produtividade entre 1.000 e 

1.500 quilos de grãos de Crambe por hectare (ha). 
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Aspectos como tolerância a seca e geadas depois de estabelecida, elevada 

precocidade destacam-se como as principais vantagens da cultura, que floresce aos 

35 dias e pode ser colhida aos 85/90 dias, dependendo da maturação das plantas. 

O óleo vegetal isolante (OVI) apresenta vantagens técnicas e ambientais em 

relação ao fluido fóssil, por ser derivado de oleaginosas, fonte renovável de energia, 

além do que também é considerado fluido de segurança, biodegradável e não 

poluente. 

Por estas razões, pode-se considerar o OVI como um potencial candidato 

para aplicações onde estas vantagens são requeridas, tais como hospitais, 

plataformas marítimas, proximidades a mananciais, nascentes de água etc. 

Em casos de acidentes onde ocorram vazamentos e/ou derramamentos 

deste fluido, por exemplo, é esperada uma redução nos custos financeiros inerentes 

à mitigação dos sistemas impactados, como solo e lençol freático, em função da sua 

elevada biodegradabilidade. 

Em 2006, foi elaborada e publicada uma norma para aceitação de óleos 

isolantes novos de origem vegetal, sob o número NBR 15422, “Óleo Vegetal Isolante 

para Equipamentos Elétricos”. 

Essa norma especifica o OVI novo para uso como dielétrico e refrigerante 

em equipamentos elétricos novos ou usados como, por exemplo, transformadores e 

equipamentos auxiliares e estabelece orientações para sua embalagem, rotulagem, 

armazenamento e manuseio. 

Entretanto, no Brasil, ainda não existem parâmetros de controle para óleos 

vegetais isolantes em uso para efeito de manutenção preventiva e preditiva. Muitos 

estudos são necessários com o intuito de definir ferramentas e valores que 

possibilitem uma tomada de decisão adequada quanto às condições do OVI durante 
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seu uso no transformador. O conhecimento destes parâmetros garantirá o controle 

operacional de transformadores preenchidos com este novo fluido. 

No ano de 2007, a Comissão de Estudos de Líquidos Isolantes Sintéticos e 

Naturais (CE-03:010.2), do Comitê Brasileiro de Eletricidade (COBEI), iniciou a 

elaboração de um guia de diretrizes para supervisão e manutenção de 

equipamentos elétricos isolados a óleo vegetal. 

Este guia visa oferecer ferramentas de suporte aos laboratórios e usuários 

deste fluido, como ensaios e metodologias, para manutenção preventiva e preditiva 

desses equipamentos. 

O referido guia está sendo elaborado com base na versão do 11º Draft da 

norma Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para aceitação e 

manutenção de fluidos de ésteres naturais em transformadores, conforme IEEE 

(2004). 

A busca por matérias-primas que não faça parte da cadeia alimentícia e de 

baixo custo para produção de OVI tornou-se necessária, tanto do ponto de vista 

tecnológico, como econômico e sócio-ambiental. 

Assim sendo, objetivou-se neste trabalho avaliar o potencial da cultura do 

Crambe como provedor de fluido isolante para equipamentos elétricos de alta 

tensão. 

 

2.1 POTENCIAL PARA PRODUÇÃO ENERGÉTICA 

O Brasil apresenta grande potencial na produção agroindustrial, devido 

principalmente à utilização de fatores de produção baratos e abundantes, como 

disponibilidade de mão-de-obra e terra, conforme Jasper (2009). Isto representa, 
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aproximadamente, 90 milhões de ha de terras que podem ser utilizadas no processo 

produtivo. 

Neste cenário, o agronegócio brasileiro mostra vantagem competitiva nas 

exportações de produtos agroindustriais em relação aos demais países, segundo 

Ferrucio et al. (2007). 

 

2.1.1  MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA 

A Oferta Interna de Energia (OIE), no Brasil em 2008 foi de 252,59 milhões 

de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), e o crescimento da OIE em 2008 foi de 

5,9%, comparado ao ano de 2007, um pouco acima do patamar de crescimento da 

economia brasileira que foi de 5,1%, em 2008, segundo dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (2010). 

Principalmente, dois fatores contribuíram para o crescimento acentuado da 

demanda por energia, os quais são: os bons resultados alcançados pelos setores 

exportadores, especialmente os intensivos em energia (aço, celulose, álcool, etc.) e 

o bom desempenho da demanda interna de bens e serviços, conforme Ministério de 

Minas e Energia (MME), (2009). 

O aumento na demanda total por energia se deu pelo incremento no uso de 

fontes renováveis; de fato, houve crescimento de 7,6% na energia proveniente 

dessas fontes, enquanto as não renováveis (petróleo e derivados, gás natural, 

carvão mineral e urânio) cresceram 3,7%. 

Segundo dado do MME (2009), a energia renovável passou a representar 

45,9% da Matriz Energética Brasileira (MEB) em 2008, conforme Tabela 1. Essa 

proporção é uma das mais altas do mundo, em significativo contraste com a média 
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mundial, de 12,9% e mais ainda com a média dos países da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), em sua grande maioria países 

desenvolvidos, de apenas 6,7%. 

 

TABELA 1. Resumo da Oferta Interna de Energia (OIE) no Brasil. 

Especificação 
Estrutura (%) 

2006 2007 2008 

Não Renovável 55,0 54,1 54,7 

Petróleo 37,8 37,4 36,7 

Gás Natural 9,6 9,3 10,3 

Carvão Mineral 6,0 6,0 6,2 

Nuclear  1,6 1,4 1,5 

Renovável 45,0 45,9 45,3 

Hidráulica 14,8 14,9 13,8 

Carvão Vegetal 12,6 12,0 11,6 

Cana-de-açúcar (Derivados) 14,6 15,8 16,4 

Outras Renováveis 3,0 3,2 3,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Adaptado de Balanço Energético Nacional (BEN), (2009). 

 

2.1.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Para melhor compreensão do atual sistema de desenvolvimento sócio-

econômico, se torna necessário atentar para alguns aspectos da Revolução 

Industrial que iniciou na Inglaterra em meados do século XVIII, ou seja, 1750. 
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Com o advento da Revolução Industrial, a humanidade passou por 

transições energéticas, da lenha ao carvão mineral e deste para o petróleo e a 

eletricidade gerada por usinas hidrelétricas e termoelétricas, bem como por usinas 

termonucleares. 

Segundo Canêdo (1994), as inovações tecnológicas do século XVIII foram 

numerosas e chegam a desafiar a tentativa de serem sintetizadas. Inovações essas 

que em sua grande maioria visavam substituir a energia muscular humana ou animal 

por energia motriz, proveniente de máquinas a vapor, mais rápidas e precisas. 

De acordo com Arruda (1998), na era da Revolução Industrial a sociedade 

inglesa entra num processo de desenvolvimento contínuo e sua grande importância 

diante de todas as outras revoluções é porque ela transformou radicalmente a 

história da humanidade. 

Ainda na visão de Canêdo (1994), essas transformações constituem o que 

se denomina de Revolução Industrial, expressão essa tradicionalmente utilizada 

para nomear os acontecimentos que a partir do século XVIII, modificaram de forma 

indelével a vida das sociedades humanas, contribuindo com a forma e vigor à 

sociedade industrial que conhecemos atualmente. 

Essas inovações marcam a transição de um sistema incompleto pré-

capitalista para um estado em que as características fundamentais do capitalismo, 

tais como: progresso técnico continuado, capitais mobilizados para o lucro, 

separação mais clara entre uma burguesia possuidora dos bens de produção, um 

corpo técnico encarregado de gerir o capital e o proletariado. 

O capitalismo, propriamente dito, portanto, ganhou forma e vigor com a 

indústria, desenvolvendo-se por volta de duzentos anos atrás. 
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No momento atual, já se encontra em curso uma nova transição energética 

em decorrência da escassez de petróleo e do elevado índice de poluição ambiental, 

principalmente nos grandes centros urbanos. 

 

2.1.3 PETRÓLEO 

Aproximadamente um século após o início da Revolução Industrial, o 

petróleo começou ser explorado para fins industriais. 

O primeiro poço de petróleo foi descoberto em território norte americano, 

mais precisamente na Pensilvânia, no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma 

região de pequena profundidade, aproximadamente 21 metros (m) da superfície, ao 

contrário das escavações de hoje, que ultrapassam os 6.000 metros, segundo Sua 

Pesquisa (2010). 

No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 

1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na 

profundidade de 488 metros; contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi 

somente no ano de 1939 que foi descoberto o petróleo na cidade de Lobato, na 

Bahia, segundo A Petrobras (2010). 

O maior produtor e consumidor mundial de petróleo são os EUA; por esta 

razão, necessitam importar cada vez mais este insumo fóssil, conforme Sua 

Pesquisa (2010). 

A Petrobras foi criada, em outubro de 1953, através da Lei 2.004, com o 

objetivo de controlar a exploração do petróleo no Brasil. A partir daí muitos poços 

foram perfurados. Atualmente, a Petrobras se destaca como a oitava maior empresa 
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global por valor de mercado, de acordo com pesquisa feita pela consultoria Ernst & 

Young, conforme a Petrobras, (2010). 

Conforme Vesentini (2001), o petróleo é um hidrocarboneto, resultante de 

transformação de matéria orgânica, que é encontrado em terrenos sedimentares, 

onde normalmente aparece associado ao gás natural, sendo que estes juntos, 

petróleo e gás natural representam mais da metade do consumo mundial de energia. 

Segundo Wilson (1980), a norma ASTM D-288, define o termo petróleo 

como sendo uma mistura de ocorrência natural, consistindo predominantemente por 

hidrocarbonetos, que podem ser retirados do interior do solo em estado líquido. 

O petróleo cru ou bruto é comumente extraído junto com uma quantidade 

variada de substâncias diferentes, tais como água, matéria inorgânica e gás.  A 

remoção individual de tais substâncias não muda a condição da mistura como sendo 

petróleo cru. Se tal remoção afetar consideravelmente a composição da mistura do 

óleo, então o produto final já não pode ser considerado petróleo bruto. 

Segundo Mariano (2001), o petróleo cru ou bruto é uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, que apresenta contaminações variadas de enxofre, nitrogênio, 

oxigênio e metais. A composição exata dessa mistura varia significativamente em 

função do seu reservatório de origem. 

De acordo com Feltre (2000), a origem do petróleo está diretamente ligada a 

pequenos seres, vegetais e animais, da orla marítima, que foram soterrados há 

milhões de anos. 

Ainda segundo Feltre (2000), através da ação de microorganismos, 

juntamente com pressão, temperatura e levando em consideração o tempo, toda 

essa matéria de origem orgânica foi modificada para essa substância denominada 

petróleo. 
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Segundo Wilson (1980), a composição química e a qualidade do petróleo cru 

estão diretamente relacionadas com a área geográfica de onde é extraído. As fontes 

mundiais de petróleo bruto são compostas de aproximadamente 5% parafínico, 16% 

asfáltico, incluindo 5% naftênico, e 75% intermediário ou misto. 

Os constituintes elementares do petróleo são carbono e hidrogênio, junto 

com uma pequena quantidade de enxofre, nitrogênio e oxigênio e também traços de 

metais, como vanádio, sódio, níquel e ferro. Os elementos carbono e hidrogênio 

estão presentes nos hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos; enquanto 

os elementos enxofre, nitrogênio e oxigênio estão presentes com o carbono e 

hidrogênio e são denominados de hetero- compostos, conforme Wilson (1980). 

A importância do petróleo na sociedade atual, tal como está organizada, é 

extensa e fundamental. O petróleo continua sendo uma das principais fontes de 

energia utilizadas pela humanidade, conforme Mariano (2001). 

Além de sua importância como fornecedor de energia, os seus derivados 

são a matéria-prima para a manufatura de inúmeros bens de consumo, e, deste 

modo, têm um papel cada dia mais presente e relevante no mundo atual. 

O petróleo é uma das principais commodities minerais produzidas pelo 

Brasil. 

 

2.1.3.1 Refino do Petróleo 

O petróleo cru ou bruto é uma complexa mistura de hidrocarbonetos, que 

apresenta os elementos enxofre, nitrogênio, oxigênio e alguns metais como 

contaminantes encontrados em proporções variadas, conforme Young (2006). 
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A composição exata dessa mistura varia significativamente em função da 

área geográfica de extração. No seu estado bruto, o petróleo tem pouquíssimas 

aplicações, servindo quase que somente como óleo combustível. 

Para que o potencial energético do petróleo seja aproveitado ao máximo, ele 

deve ser submetido a uma série de processos, a fim de se desdobrar nos seus 

diversos derivados. 

Conforme Mariano (2001), uma das operações tipicamente encontradas em 

refinarias de petróleo é o processo de destilação atmosférica, onde dentre outros 

produtos, ocorre a produção do Óleo Mineral Isolante (OMI). 

Os primeiros processos são denominados de separação, que têm por 

finalidade desmembrar o petróleo em suas frações mais básicas, ou processar uma 

fração que tenha sido anteriormente gerada, para que dela se remova um grupo 

específico de compostos. 

Os processos de separação são sempre de natureza física. Modificações de 

temperatura e/ou pressão ou o uso de diferentes solventes efetuam a separação 

desejada. 

O refino do petróleo consiste na série de beneficiamentos pelos quais passa 

o mineral bruto, para a obtenção desses derivados, estes sim, produtos de grande 

interesse comercial. Esses beneficiamentos englobam etapas físicas, e químicas de 

separação, que originam as grandes frações de destilação, conforme Freudenrich 

(2010). 

 Estas frações são então processadas através de outra série de etapas de 

separação e conversão que fornecem os derivados finais do petróleo, conforme 

figura ilustrativa 1. 
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Refinar petróleo é, portanto, separar as frações desejadas, processá-las e 

lhes dar acabamento, de modo a se obterem produtos vendáveis, conforme Neiva 

(1986). 

 

 

FIGURA 1. Ilustração indicativa dos produtos obtidos a partir da destilação 

fracionada do petróleo. 

FONTE: Freudenrich (2010) 

 

2.1.4 ÓLEO MINERAL ISOLANTE (OMI) 

Segundo Lipshtein (1970), o óleo atualmente utilizado na maioria dos 

equipamentos elétricos é denominado óleo mineral isolante (OMI), obtido por meio 

da destilação do petróleo em pressão atmosférica, entre as frações 300°C a 400ºC. 

Este óleo mineral isolante é classificado conforme os métodos de refino a que são 

submetidos, que podem ser purificação ácido/alcalina, extração seletiva de 
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solventes, desparafinação, purificação por contato através de adsorventes e 

hidrogenação sob pressão. 

O óleo mineral isolante (OMI), obtido por destilação fracionada de petróleo, 

têm sido utilizado desde 1892 como meio isolante e refrigerante, principalmente em 

transformadores elétricos. 

São constituídos basicamente por hidrocarbonetos saturados de cadeia 

aberta (alcanos), designados pela indústria petrolífera por parafinas, de cadeia linear 

ou ramificada. 

Já os hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada (ciclo-alcanos), são 

denominados pela indústria petrolífera por naftenos e hidrocarbonetos aromáticos. 

O teor relativo destes componentes define a base do óleo mineral como 

parafínica ou naftênica, conforme Wilson, (1980). 

Desde o final do século XIX, óleos de várias frações do petróleo têm sido 

utilizados em equipamentos elétricos como transformadores, disjuntores, reatores, 

religadores, etc. e sempre se apresentaram como uma boa opção para estes tipos 

de equipamentos, conforme Myers et al. ,(2001). 

Devido aos avanços das técnicas de refino e aos novos projetos para os 

equipamentos em que são utilizados, o desempenho destes materiais foi melhorado 

ao longo dos anos. 

A tecnologia petrolífera é uma das mais avançadas do mundo, o que garante 

uma evolução contínua da qualidade de seus derivados, de acordo com Vartanian, 

(1991). 

Conforme comentado anteriormente, o óleo mineral isolante é constituído 

predominantemente por uma mistura de hidrocarbonetos e não-hidrocarbonetos, 

também chamados de heterocompostos, em pequena proporção, segundo 
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Laurentino, (2005). A figura 2 ilustra os componentes principais encontrados no óleo 

mineral isolante. 

 

 

FIGURA 2. Principais compostos encontrados no Óleo Mineral Isolante (OMI). 

Fonte: Adaptado de Laurentino (2005) 
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2.1.4.1 Produção de Óleo Mineral Isolante (OMI) 

Conforme Lipshtein (1970), o propósito do refino do OMI é a remoção dos 

constituintes indesejáveis que possam afetar a estabilidade à oxidação, 

propriedades de isolamento elétrico, e fluidez a baixas temperaturas do líquido 

isolante. 

Estes compostos indesejáveis podem ser hidrocarbonetos insaturados, 

compostos nitrogenados, compostos contendo enxofre, compostos de alcatrão, 

hidrocarbonetos policíclicos de cadeia curta e hidrocarbonetos sólidos, tais como 

parafinas e ceras minerais. 

Para se chegar ao OMI, o petróleo bruto é submetido a uma série de 

tratamentos físicos e químicos que possam garantir um desempenho esperado nas 

características de isolamento e estabilidade à oxidação do produto final. 

Em uma refinaria convencional, o petróleo bruto é destilado a pressão 

atmosférica para extrair os produtos de baixo ponto de ebulição, que geralmente são 

os combustíveis e solventes, conforme ilustração do processo de refino mostrado na 

figura 01. 

Especificamente para produção de óleo mineral isolante, o processo de 

refino utilizado tem como meta principal remover ou reduzir as ceras, compostos de 

enxofre, nitrogênio e oxigênio e hidrocarbonetos aromáticos, que possam prejudicar 

a estabilidade do óleo mineral isolante, conforme Wilson (1980). 

Segundo Krawiec (2008), no início da década de 90, a última versão de 

refino por Hidrogênio foi introduzida na indústria do petróleo, chamada de 

Hidrocraqueamento ou Hidroisomerização Severa. 
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Assim sendo, ao invés de utilizar o processo de remoção de ceras a frio da 

base do óleo, este novo processo converte a cera do óleo através da passagem 

para a próxima etapa, utilizando um catalizador a alta temperatura e alta pressão, 

onde as moléculas são seletivamente quebradas e em seguida recombinadas para 

produzir um óleo mineral isolante livre de compostos sulfurosos. 

Esta tecnologia é a base para produção de OMI utilizado atualmente no 

setor elétrico. 

 

2.1.5 HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE FLUIDOS EM TRANSFORMADORES  

Os transformadores elétricos são equipamentos chave nos sistemas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica. São, portanto, essenciais para o 

padrão de vida e consumo do mundo contemporâneo, conforme exemplificado na 

figura 3. 

 

     

FIGURA 3. Transformador de potência e distribuição de energia elétrica. 

FONTE: O autor (2009) 
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Qualquer que seja a matriz energética predominante nos diversos países, 

nuclear, hídrica, eólica ou fóssil, onde a transmissão e distribuição da energia gerada 

requerem o uso de transformadores elétricos, segundo Fernandes (2009). 

Os materiais isolantes que compõem um transformador são constituídos 

basicamente por matéria orgânica (celulose) e se decompõem de forma mais 

acelerada em temperaturas elevadas. Isso ocorre drasticamente com isolantes 

sólidos, pois os mais utilizados são aqueles à base de celulose, conforme mostrado 

na figura 04. 

Sendo assim, um resfriamento eficiente é primordial em todos os 

equipamentos, sendo os sistemas líquidos normalmente utilizados para este 

propósito, conforme Franch et al. (2006). 

A principal parte do transformador de potência é o seu sistema de 

isolamento, que é constituído, basicamente, pelo líquido isolante e pela isolação 

sólida. 

 O papel é praticamente o elemento responsável por definir a vida útil 

do transformador, pois o mesmo não pode ser regenerado, diferente do óleo em uso 

que pode ser revitalizado até o ponto de ser novamente utilizado, conforme Myers et 

al (2004). 

Os fluidos utilizados em equipamentos do sistema elétrico agem como 

refrigerantes, isolantes entre pontos de diferentes potenciais elétricos, como meios 

dielétricos, como extintores de arco elétrico e até mesmo como lubrificantes, 

segundo Wilson (1980). 
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FIGURA 4. Sistema de isolamento composto por papel e óleo. 

FONTE: Wikipédia e o autor (2010) 

 

O desempenho confiável de um óleo mineral, em um sistema de isolamento, 

depende de certas propriedades, como: rigidez dielétrica suficiente para suportar as 

tensões elétricas impostas pelo serviço, facilidade de escoamento para que sua 

capacidade de circular e transferir calor não sejam prejudicados e, resistência à 

oxidação adequada para assegurar uma vida útil satisfatória, conforme ABNT-NBR 

10576, (2006). 

Obviamente, não existe um líquido isolante com todas as qualidades 

necessárias, o que implica em vários compromissos por parte das empresas 

concessionárias de energia elétrica, já que o fornecimento de energia deve ter uma 

confiabilidade elevada, sendo o mais estável possível. 

Outro problema a ser considerado é o descarte do líquido que já está fora 

das condições de uso, pois o simples estoque geraria um acúmulo crescente de 

material ambientalmente tóxico. Este fato já levou à formulação de algumas leis 

ambientais no Brasil e no exterior, conforme Sierrota et al. (1995). 
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Conforme Myers et al. (1981), os primeiros transformadores construídos 

entre 1884 e 1886 não possuíam nenhum fluido como isolante líquido. 

Entretanto, a primeira década de utilização do transformador se deparou 

com a necessidade de um meio de isolamento mais efetivo, tal como o óleo mineral 

ou simplesmente óleo de transformador. 

Em 1887, o professor Elihu Thomson patenteou o primeiro óleo mineral para 

uso em transformadores, e em 1892 a General Electric (GE) construiu o primeiro 

transformador isolado com óleo mineral, sendo aplicado neste caso óleo mineral 

lubrificante, tipo Pennsylvania paraffinic, buscando permitir o aumento das tensões e 

potências dos transformadores, conforme Myers et al. (1981). 

Os primeiros transformadores construídos, não fizeram muito sucesso, eram 

mais caros e corriam o risco de incendiarem. 

A partir de 1892 e nos primeiros anos do século XX foram construídos os 

primeiros transformadores realmente isolados a óleo mineral, obtido a partir de 

petróleo de base parafínica. 

Por volta de 1925 em consequência de uma série de avarias decorrentes do 

congelamento do óleo parafínico em baixas temperaturas, pois o óleo parafínico 

congela entre -10 e -15ºC. Em consequência desse fato foi desenvolvido o óleo 

mineral de base naftênica, que ainda hoje é utilizado, sendo que a temperatura de 

congelamento do óleo mineral naftênico é inferior -39ºC, conforme Milasch (1998). 

Imediatamente verificou-se a tendência dos óleos naftênicos à formação de 

borra, o que exigiu o desenvolvimento de técnicas de regeneração e purificação do 

óleo. Estas técnicas, porém, retiravam os antioxidantes naturais dos óleos e estes 

passavam a se deteriorar mais rapidamente do que os óleos novos. 
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Assim, no final da década de 50, vários antioxidantes começaram a ser 

estudados e aplicados, segundo D’Silva (1979). 

A vida útil do óleo mineral isolante, seja qual for a base, depende 

principalmente de dois fatores: sua qualidade inicial e as condições de uso, ou seja, 

o nível de carga assumido pelo transformador. 

Os métodos utilizados para avaliar as propriedades dos óleos isolantes e 

garantir sua utilização adequada são padronizados em diversas normas técnicas, 

conforme Dalla et al. (1989). Porém, a certeza de que estes métodos são suficientes 

para determinar a qualidade de um isolante mineral, ainda é discutida pelos 

fabricantes de óleo, pelos fabricantes de equipamentos e pelo usuário final. 

Segundo Myers et al. (1981), em dezembro de 1950, o óleo mineral isolante 

para novos transformadores continha 0,3% em peso de DBPC ou 2,6 di terc butil 

para cresol. 

Devido a escassez do DBPC no início de 1951, a indústria retornou a utilizar 

óleo não inibido. Quando o suprimento de DBPC voltou ao normal em 1953, a 

indústria voltou a utilizar óleo inibido em transformadores de distribuição e óleo não 

inibido nos demais. 

Atualmente a maioria dos óleos isolantes encontrados no mercado possui 

antioxidantes sintéticos, sendo o di-terc-butil-p-cresol (DBPC), o mais comumente 

utilizado. 

Em um transformador elétrico, o óleo mineral isolante possui basicamente as 

seguintes funções: 

 Isolamento elétrico; 

 Refrigeração; 

 Proteção das partes internas. 
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Em equipamentos com grande volume de óleo, este também é uma 

ferramenta para diagnosticar as condições do isolamento sólido, através de ensaios 

físico-químicos e cromatografia gasosa, conforme Granato et al. (2002). 

Apesar de todo desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas décadas, 

o óleo isolante continua sendo o dielétrico mais utilizado, pois apresenta a melhor 

relação custo x benefício quando comparado aos demais sistemas isolantes, 

segundo Silveira (1997). 

O transformador de potência é sem a menor sombra de dúvida o 

equipamento mais importante e de custo mais elevado em uma subestação 

transformadora de energia, sendo o único equipamento, em que a carga não pode 

ser transferida, na ocorrência de eventual avaria. 

Assim sendo, deve-se colocar em prática técnicas inovadoras que permitam 

estender a vida útil do mesmo. Entre elas estão os ensaios físicos químicos e 

cromatográficos realizados no óleo mineral periodicamente e a regeneração do óleo 

mineral isolante com o transformador energizado, conforme ilustrado na figura 05. 

 

       

FIGURA 5. Regeneração de OMI em transformador energizado 

FONTE: O autor (2010) 
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2.1.6 FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO MINERAL ISOLANTE (OMI) 

A expansão da utilização de óleos minerais isolantes fez surgir à 

necessidade de estabelecerem-se especificações de aquisição e controle de 

recepção deste tipo de produto. Durante muitos anos, cada empresa estipulava seus 

ensaios de caracterização e os valores de aceitação. 

Em 1969, a França sugeriu a normalização internacional para controle de 

líquidos isolantes e, desde então, ocorre a tendência mundial para uma tabela única 

de limites de aceitação e controle de óleos minerais isolantes em uso, conforme 

Laurentino (2005). 

Um óleo isolante é especificado por um conjunto de características que 

identificam o produto. Estas características são resultados de ensaios físico-

químicos gerais, realizados em laboratórios especializados. 

Alguns ensaios gerais também são classificados como ensaios físico-

químicos funcionais, ou seja, os que medem as características dielétricas do líquido. 

Os ensaios funcionais são realizados frequentemente no isolamento líquido de cada 

equipamento elétrico. Assim, é possível acompanhar e controlar o envelhecimento 

do óleo, e verificar se alguma falha ou falta de desempenho está ocorrendo no 

sistema. 

A principal finalidade dos ensaios físico-químicos é avaliar o comportamento 

do óleo mineral isolante em serviço, sendo que os ensaios mais aplicados para este 

monitoramento são: fator de potência, índice de neutralização, tensão interfacial, 

rigidez dielétrica e teor de água. 

Estes ensaios traduzem as condições imediatas do óleo em uso, sendo 

complementados com outras análises apenas nos casos de obtenção de valores 
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fora dos limites de utilização, ou casos particulares de estudos específicos, ou ainda 

nos processos de recepção de óleos novos. 

A tabela 2 apresenta os ensaios realizados em comissionamento de Óleo 

Mineral Isolante (OMI) novo, bem como o método normatizado aplicável em cada 

ensaio. 

 

TABELA 2. Ensaios em óleo mineral isolante 

ENSAIO NORMA TÉCNICA VALORES 

Aparência Visual Claro e Límpido 

Bomba rotativa ASTM 2112 220 minutos 

Borra ASTM - 2440 0,2 % massa 

Cor ABNT - MB351 1,0 

Cloretos e sulfatos NBR - 5779 Ausente 

Carbono Aromático (ASTM-D2140) Anotar % massa 

Cromatografia de gases NBR - 7070 Anotar 

Densidade 20ºC (+ - 4ºC) NBR - 7148 861 a 900 kg/m³ 

Enxofre e corrosivo ABNT – PMB899 Não Corrosivo 

Enxofre total ASTM – D2622 % massa - anotar 

Estabilidade à oxidação 164 horas ASTM - 2440 Anotar 

Fator de potência (25, 90 e 100º C) ASTM –D924 0,05, 0,40 e 0,50 %  

Índice de neutralização ABNT – NBR – 14248 0,03 mgKOH/góleo 

Índice de neutralização IAT IEC 61125 A 0,4 mgKOH/góleo 

Índice de refração a 20º C (ASTM – D12188) Anotar 

Inibidor DBPC ASTM – D 2668 0,33 p/p 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos IP 346 3% m 

Ponto de anilina ABNT – MB899 75 °C 

Ponto de fluidez ABNT – MB 820 -39°C 

Ponto de fulgor ABNT – MB50 140 °C 
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Resistividade a 20 °C ASTM – D 1169 20 x 10¹² ohm/cm 

Rigidez dielétrica  NBR/IEC – 60156 42 kV 

Rigidez dielétrica a impulso ASTM – D3300  145 kV 

Tendência a gaseificação ASTM – D2300 Anotar 

Tensão interfacial ABNT – NBR - 6234 40 mN/m 

Teor de água NBR - 10710 35 ppm 

Teor de PCB (ASTM – D4059) Não detectável 

Viscosidade (20, 40 e 100º C) ABNT – MB293 25, 12, 3 cSt 

FONTE: Adaptado de Agência Nacional do Petróleo 36 (ANP) - (2008) 

 

2.1.7 ÓLEO VEGETAL 

De acordo com Oliveira (2003), as antigas civilizações da Ásia e Europa 

utilizavam o óleo vegetal de colza em suas lamparinas. Seu uso se intensificou na 

Europa, após o uso da energia a vapor, quando se percebeu que o óleo vegetal de 

colza aderia muito mais as superfícies banhadas por água ou vapor do que qualquer 

outro lubrificante. 

Além disso, o óleo vegetal derivado de colza era conhecido por conter alto 

teor de ácidos eicosanóicos e erúcicos, sendo o primeiro saturado, com vinte átomos 

de carbono e o segundo insaturado, com uma dupla ligação no carbono treze. 

Os óleos vegetais e seus derivados são utilizados como alimentos, produtos 

de beleza, tratamentos de pele, tintas, vernizes e lubrificantes, e são conhecidos 

desde os primórdios da história humana. Sua utilização teve início com o linho e 

algodão no antigo Egito, passando pela extração de óleo de azeitona pelos gregos e 

romanos. 
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Até o século XVI, a produção de óleo se limitava a indústria caseira e era 

considerada uma atividade secundária da agricultura, segundo Thomas (2003).  

Sendo este trabalho relacionado ao óleo vegetal isolante, proveniente de 

matérias-primas, como Soja e Crambe, segue-se um breve histórico sobre a origem 

e características principais destas oleaginosas. 

 

2.1.7.1 Histórico da Soja 

A Soja é uma leguminosa de origem asiática, cujo nome científico é Glycine 

Max (L.) Merrill, da família Fabaceae. 

A Soja, Glycine Max (L) Merril, é considerada uma commodity de grande 

importância comercial para a economia do Brasil, ocupa grandes extensões de área 

plantada também na região do cerrado brasileiro, conforme Silva et al. (2006). 

A Soja é reconhecidamente um alimento rico em proteínas e lipídios e sua 

inclusão na alimentação humana no Brasil tem se tornado cada vez maior. Os seus 

derivados, farelo e óleo, se estendem da utilização alimentar à matéria prima para 

produtos industrializados, conforme Freitas (2001). 

A maioria dos cultivares de Soja apresenta de 30 a 45% de proteínas, 15 a 

25% de lipídeos, 20 a 35% de carboidratos e cerca de 5% de cinzas, segundo 

Moreira (2009). 

A Soja foi provavelmente domesticada no nordeste da China, em torno do 

século XI A.C, e desde então tem sido usada na dieta dos chineses. Trazida para o 

ocidente, inicialmente, seu uso se restringiu à alimentação animal e na adubação 

verde, ou cobertura de solo. 
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No Brasil, a soja foi introduzida em 1882, na Bahia, por Gustavo Dutra. 

Daffert levou-a para o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) em 1892. 

Posteriormente, foi levada para o Rio Grande do Sul. 

Em 1928, foram introduzidas 60 variedades de Soja no município de Santa 

Rosa, RS. No mesmo município, foi construída a primeira fábrica brasileira destinada 

à extração do óleo vegetal de Soja, conforme EMBRAPA, (2010). 

No início, o progresso da cultura foi lento. Depois, o aumento da área 

plantada, da produtividade e da produção nacional foi bastante rápido, 

principalmente em razão dos trabalhos de melhoramento genético, realizados no Rio 

Grande do Sul, em São Paulo no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e em 

Minas Gerais na Universidade federal de Viçosa (UFV) e, mais recentemente pela 

EMBRAPA, por empresas estaduais de pesquisa e empresas privadas de pesquisa 

e produção de sementes, conforme Freitas (2001). 

Na safra 2006/07, a cultura da soja ocupou uma área de 20,687 milhões de 

hectares, o que totalizou uma produção de 58,4 milhões de toneladas. Os Estados 

Unidos, maior produtor mundial do grão, responderam pela produção de 86,77 

milhões de toneladas de soja. 

A produtividade média da soja brasileira é de 2823 kg por hectares, 

chegando a alcançar cerca de 3000 kg.ha-1 no Estado de Mato Grosso, o maior 

produtor brasileiro de soja, segundo EMBRAPA Soja (2010). 

Da soja produzida no Brasil, 40% são exportados em grãos, principalmente 

para a Europa e China. Outros 60% são esmagados, onde 20% é transformado em 

óleo vegetal, 77% em farelo para produção de ração animal e o restante em outra 

formas de alimentação. Aproximadamente 80% do óleo vegetal de soja produzido no 

Brasil é destinado ao mercado interno, segundo Schlesinger (2004). 
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O óleo vegetal derivado de soja é o líder mundial dos óleos vegetais, 

representando entre 20 e 24% de todos os óleos e gorduras consumidas no mundo. 

Especificamente no Brasil, este número se eleva acima de 50% em produtos 

alimentícios, conforme Moreira (1999). 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, com 

produção estimada em 2009/2010 acima de 60 milhões de toneladas, conforme a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), (2009). 

 

2.1.7.2 Histórico do Crambe 

O Crambe, cujo nome científico é (Crambe abyssinica Hochst), planta da 

família das brassicaceae, é uma crucífera de inverno, planta originária da região de 

transição entre temperada e quente, com precipitação moderada da Etiópia, 

conforme Pitol (2010). O Crambe foi domesticado e adaptado nas regiões secas e 

frias do Mediterrâneo. 

O Crambe foi utilizado pela primeira vez como produto agrícola na Estação 

Botânica Boronez, na antiga União das repúblicas Socialistas Soviéticas (USSR), em 

1933 e também tem sido parte do programa de melhoramento Sueco desde 1949, 

conforme Oplinger et al (1991). 

O Crambe foi introduzido nos Estados Unidos da América do Norte (E.U.A) 

pela Estação Experimental de Agricultura de Connecticut em 1940. Estudos de 

avaliação como produto agrícola iniciou no estado do Texas em 1958. Desde então, 

tem sido plantado em diversas áreas dos E.U.A. 
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No mundo, o Crambe está sendo cultivado em maior escala no México e 

Estados Unidos para a produção de óleo vegetal para fins industriais, não 

concorrendo com a alimentação humana. 

O cultivo no Brasil teve início em 1995, na estação de pesquisa da Fundação 

MS, em Maracaju, cidade situada no Estado do Mato Grosso do Sul. A semente, 

redonda e de casca acinzentada, fornece de 26% a 38% de óleo, conforme 

Echevengua , (2007). 

Durante os últimos anos a cultura foi testada no Mato Grosso do Sul, com 

sucesso para a adubação verde e produção de grãos, destacando que as pesquisas 

realizadas pela Fundação MS, de Maracaju apontaram para uma produção entre 

1.000 e 1.500 quilos por hectare, conforme Baez, (2007). 

A grande tolerância à seca, à geadas e a sua precocidade são as grandes 

vantagens da planta, que floresce aos 35 dias e pode ser colhida aos 85/90 dias, 

com maturação uniforme. O cultivar desenvolvido pela Fundação MS é denominado 

cultivar “FMS” Brilhante. 

Para o plantio de Crambe são necessários entre 12 a 15 quilos de sementes 

por hectare e não exige tratos culturais específicos. Para seu cultivo é necessário 

apenas a dessecação da área a ser plantada, sendo que a operação de plantio, de 

colheita e finalmente o transporte, apresentam um custo máximo que varia em torno 

de R$ 250,00 por hectare (ha), conforme Fundação MS (2010). 

No Paraná, duas empresas que incentivam o plantio do Crambe estão 

fazendo parceria com a EMATER/Paraná e o Instituto Agronômico do Paraná, 

IAPAR, para que as duas instituições acompanhem o plantio e coletem dados para a 

pesquisa sobre a cultura, conforme Vedana (2007). 
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Além das vantagens econômicas como mais uma opção de cultivo no 

inverno e o retorno econômico que ela poderá proporcionar aos produtores sem 

grandes riscos de frustração de safra, o Crambe é uma ótima opção para a rotação 

de cultura com soja, milho, trigo e outros grãos cultivados no Paraná, aumentando a 

produtividade destas lavouras, conforme Möller, (2010). 

O cultivo de Crambe tem despertado interesse dos produtores de soja, 

porque todo seu cultivo é mecanizado e principalmente, por ser uma cultura de 

inverno é mais uma alternativa para a safrinha, sendo plantada após a colheita da 

soja em março/abril, tendo também como vantagem o baixo custo de produção.  

O cultivo do Crambe pode chegar a 04 ciclos de produção por ano, portanto 

percebe-se nitidamente o considerável potencial de produção de óleo desta 

oleaginosa, segundo Meakin et al, (2001). 

Conforme Vedana (2007), o óleo de Crambe pode ser extraído de forma 

mecânica, com extrusora e prensa. 

 

2.1.8 PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE ÓLEO VEGETAL 

Mais precisamente no século XIX, foram introduzidas as primeiras prensas 

hidráulicas no processo de extração de óleo vegetal, resultando em um melhor 

rendimento do processo, cujo resíduo de óleo na torta, variava de 5 a 10%. A 

primeira prensa desta natureza foi utilizada em 1877 por Martiche, e também nesta 

época foi realizada a primeira experiência de extração com solvente, por E. Deis, 

conforme Lima, (2003). 



52 

Nas plantas de indústrias esmagadoras mais antigas, o óleo é parcialmente 

extraído por meio mecânico de pressão em prensas contínuas ou “expelers”, 

seguido de uma extração com solvente orgânico. 

A torta que deixa a prensa é submetida à ação do solvente orgânico, que 

dissolve o óleo residual da torta, deixando-a praticamente sem óleo. O solvente é 

recuperado e o óleo separado do solvente é misturado ao óleo bruto que foi retirado 

na prensagem. 

A mistura dos dois óleos é submetida a uma filtração para eliminar suas 

impurezas mecânicas, que são partículas arrastadas dos cotilédones dos grãos. A 

torta ou farelo extraído, contendo menos de 1% de óleo, é submetido a uma 

moagem e é em seguida armazenado, segundo Mandarino et al. (2001). 

A partir do século XX, houve uma grande evolução nas instalações de 

extração, com a utilização cada vez mais crescente de solvente orgânico para extrair 

o máximo de óleo vegetal da torta. Em 1904, Anderson introduziu as prensas 

contínuas, chamadas de “expellers”, ainda hoje utilizadas para extrair óleo de 

algumas oleaginosas. 

A extração contínua de óleo por solvente foi praticada na Europa por volta 

de 1920, nos EUA em 1936, e no Brasil surgiu em 1955, segundo Thomas, (2003). 

O processo de obtenção do óleo vegetal se resume nos processos de 

extração e refino, sendo que estes possuem suas particularidades inerentes a cada 

etapa. 
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2.1.8.1 Extração de Óleo Vegetal 

Conforme Mandarino et al., (2001) o processo de industrialização da soja, de 

forma geral, divide-se em duas principais etapas: a produção ou extração do óleo 

bruto ou cru, tendo como resíduo o farelo, e na sequência o refino do óleo bruto 

produzido. 

A obtenção do óleo bruto e do farelo acontece basicamente em três etapas, 

que são: armazenamento dos grãos, preparação dos grãos e extração do óleo bruto 

propriamente dito. 

 

2.1.8.2 Armazenamento 

No período que antecede o processo da produção do óleo bruto e do farelo 

ou torta, deve-se salientar a importância das condições do armazenamento da soja, 

pois incidem diretamente no rendimento e na qualidade do produto final. 

Quando as sementes oleaginosas são armazenadas em más condições, 

podem ocorrer problemas, tais como: aquecimento da semente, chegando até a 

carbonização, caso esteja com umidade acima da crítica, ou seja, 13%; aumento de 

acidez; escurecimento do óleo contido na semente. 

As situações citadas anteriormente tornam difícil o processo de refino e a 

clarificação; provocam modificações organolépticas, influindo no sabor e no aroma 

dos farelos e óleos produzidos, e também modificações estruturais, como a redução 

do índice de iodo após armazenamento prolongado do grão. 
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2.1.8.3 Preparação 

A preparação dos grãos antes da extração efetiva do óleo vegetal se faz 

necessária devido a vários fatores como a origem dos grãos, os efeitos de 

transporte, a exposição recebidas, etc. Cada partida deverá receber atenção 

específica. 

 

2.1.8.4 Pré-limpeza 

Os grãos colhidos nos campos de produção ou armazenados nos centros de 

distribuição são transportados por via rodoviária, ferroviária ou hidroviária até as 

indústrias de esmagamento. 

No produto recebido, são avaliados por amostragem: o teor de umidade, a 

quantidade de material estranho e a incidência de grãos quebrados, avariados e 

ardidos. Muitas impurezas, frequentemente, se misturam aos grãos. 

A eliminação da sujidade mais grossa antes do armazenamento na indústria 

é denominada pré-limpeza, que é realizada por máquinas especiais, dotadas de 

peneiras vibratórias ou de outro dispositivo, que separam os grãos dos 

contaminantes maiores. 

A pré-limpeza, antes do armazenamento, diminui os riscos de deterioração e 

reduz o uso indevido de espaço útil do silo para armazenamento. 
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2.1.8.5 Descascamento 

Os grãos limpos, dos quais se deseja separar os cotilédones ou polpas, dos 

tegumentos (cascas), não devem sofrer compressão durante o descascamento, pois 

nesse caso, parte do óleo passaria para a casca e se perderia, uma vez que as 

cascas, normalmente são utilizadas como biomassa para geração de calor ou vapor 

nas indústrias de extração e refino de óleos vegetais. 

Os descascadores são máquinas relativamente simples, onde as cascas são 

quebradas por batedores ou facas giratórias e são separadas dos cotilédones por 

peneiras vibratórias e insuflação de ar. 

 

2.1.8.6 Trituração e Laminação 

Os cotilédones separados em duas metades após o descascamento são 

submetidos a tratamento térmico entre 55 e 60°C. 

A extração de óleo vegetal dos grãos é facilitada pelo rompimento dos 

tecidos e das paredes das células. A trituração e laminação diminuem a distância 

entre o centro do grão e sua superfície, aumentando assim, a área de saída do óleo. 

A trituração e a laminação são realizadas por meio de rolos de aço inoxidáveis 

horizontais ou oblíquos. Os flocos ou lâminas obtidas possuem uma espessura de 

dois a quatro décimos de milímetro, com um a dois centímetros de superfície. A 

desintegração dos grãos ativa as enzimas celulares, especialmente a lipase e a 

peroxidase, o que tem um efeito negativo sobre a qualidade do óleo e da torta ou 

farelo. 
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Sendo assim, a trituração dos cotilédones e a laminação das pequenas 

partículas obtidas devem ser efetuadas o mais rápido possível. 

 

2.1.8.7 Cozimento 

O processo de cozimento visa provocar o rompimento das paredes celulares 

para facilitar a saída do óleo. O cozimento se processa em equipamentos 

denominados “cozedores”, constituídos de quatro ou cinco bandejas sobrepostas, 

aquecidas a vapor direto ou indireto. 

O aquecimento indireto é feito na camisa de vapor do cozedor e o direto se 

dá com a introdução direta de vapor no interior do mesmo que, além de umedecer o 

material, possibilita uma rápida elevação da temperatura. Nesse processo, a 

temperatura e a umidade dos flocos são elevadas entre 70 a 105°C e 20%, 

respectivamente. 

O aumento da umidade dos flocos, o rompimento das paredes celulares e o 

subsequente aumento na permeabilidade das membranas celulares, facilitam a 

saída do óleo, diminuindo sua viscosidade e sua tensão superficial, o que permite a 

aglomeração das gotículas de óleo e sua subsequente extração. 

O processo de cozimento provoca coagulação e desnaturação parcial das 

proteínas e inativa enzimas lipolíticas, o que contribui para reduzir a produção de 

ácidos graxos livres e o conteúdo de monoglicerídeos, indesejáveis no processo. O 

cozimento também diminui a afinidade do óleo pelas partículas sólidas do grão. 
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2.1.8.8 Processos de Extração 

Os processos de extração se subdividem em: 

 

2.1.8.8.1 Prensagem Mecânica 

A prensagem mecânica é realizada em prensas contínuas onde, ocorre a 

remoção parcial do óleo, seguida pela extração com o solvente orgânico, 

constituindo o chamado “processo misto”. 

Conforme a figura 6, os grãos entram na prensa ou “expeller” por meio de 

um eixo alimentador. A prensa consiste de um cesto formado de barras de aço 

retangulares distanciadas por meio de lâminas. 

O espaçamento das barras é regulado para permitir a saída do óleo e, ao 

mesmo tempo, atuar como filtro para as partículas do resíduo da prensagem, neste a 

torta ou farelo. 

No centro do cesto gira uma rosca que movimenta o material para frente, 

comprimindo-o ao mesmo tempo. 

A pressão é regulada por meio de um cone na saída e pode alcançar 2 

centenas de atmosferas por cm². 
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 1 - Motor elétrico; 5 - Cesto; 

 2 - Redutor; 6 - Cone de saída; 

 3 - Entrada dos grãos condicionados; 7 - Saída do farelo ou torta 

 4 - Rosca helicoidal; 

FIGURA 6. Prensa contínua “Expeller” 

FONTE: Moretto (1998). 

 

2.1.8.8.2 Extração com Solvente 

Nesse processo, o óleo é obtido por meio de extração com solvente químico. 

O solvente utilizado atualmente é o hexano, com ponto de ebulição próximo de 70ºC. 

Os flocos laminados são introduzidos no extrator e o óleo aparece no 

material submetido à extração de duas formas: na forma de uma camada ao redor 

das partículas laminada, que é recuperado por processo de simples dissolução, ou 

contida nas células intactas, sendo removido do interior destas por difusão. 

A extração consiste em dois processos: o de “dissolução”, rápido e fácil, e o 

de “difusão”, mais demorado, dependente da mistura de óleo e solvente através da 

parede celular semipermeável. 
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Assim, durante a extração, a velocidade da remoção de gordura, ou 

desengorduramento dos grãos laminados é, no começo, muito rápida, decrescendo 

com o decurso do processo. Na prática, não ocorre extração completa. 

O menor conteúdo de óleo no farelo ou torta após a extração gira em torno 

de 0,5 a 0,6%. A solução do óleo no solvente é chamada “miscela” e o fator que 

define a velocidade de extração é a obtenção do equilíbrio no sistema óleo-miscela-

solvente. 

As principais condições que facilitam o processo de difusão são a espessura 

dos flocos resultantes da laminação, a temperatura próxima ao ponto de ebulição do 

solvente 70ºC, e a umidade apropriada do material. 

O solvente hexano satisfaz uma série de exigências de um solvente 

apropriado: dissolve com facilidade o óleo, sem agir sobre outros componentes dos 

grãos; possui composição homogênea e estreita faixa de temperatura de ebulição; é 

imiscível em água, com a qual não forma azeótropos; e tem baixo calor latente de 

ebulição. 

Contudo, apresenta algumas desvantagens, tais como a alta inflamabilidade 

no momento atual, custo elevado. Portanto, o uso de outros solventes, como o 

etanol, pode oferecer uma possibilidade de inovação no processo de extração no 

futuro. 

 

2.1.8.8.3 Extração Semi-contínua 

Normalmente, esta extração é efetuada empregando-se uma bateria de três 

a seis extratores que apresentam tanques cada um com uma tela na parte inferior. 
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O solvente movimenta-se em contra-corrente com o material, ou seja, o 

solvente “novo” entra em um extrator que contém o material quase completamente 

desengordurado e é bombeado através dos tachos seguintes, produzindo uma 

miscela cada vez mais concentrada, sendo o último extrator carregado com material 

não desengordurado. 

Subsequentemente, faz-se a descarga do primeiro extrator que, em seguida, 

passa a ser o último do grupo. O sistema é simples, a construção e a montagem 

rápidas e os aparelhos requerem uma pequena área para instalação. 

No entanto, o rendimento de óleo é relativamente baixo e exige um gasto 

maior com mão-de-obra. 

 

2.1.8.8.4 Extração Contínua 

Os sistemas contínuos foram introduzidos no Brasil em meados da década 

de 50, mais precisamente por volta de 1955 a 1958. Quase todos foram importados 

ou construídos no Brasil com tecnologia estrangeira, com exceção do sistema 

“CODIC”. 

O sistema CODIC consiste em roscas colocadas em posição inclinada. A 

parte inicial da rosca é alargada, sendo a torta proveniente da pré-prensagem 

mergulhada em um banho de solvente ou miscela e transferida por movimento 

espiral para o extrator seguinte. 

Em algumas instalações, a rotação dos extratores é variável; outros efetuam 

a passagem da miscela de um extrator para o outro por força gravitacional. Esse 

sistema é de fácil construção e montagem e de custo relativamente baixo. A 
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quantidade de mão-de-obra empregada é reduzida em relação ao processo de 

extração semi-contínua. 

A torta permanece em contato com a miscela por um período determinado, e 

a extração da massa é uniforme. Porém, devido à movimentação da massa, existe o 

problema da presença de finos, em quantidade às vezes excessiva. 

O sistema “LURGI”, usado em algumas indústrias nacionais, utiliza uma 

esteira horizontal munida de “semicanecas”. A esteira movimenta-se independente 

de uma tela ou chapa perfurada que também gira. Uma válvula rotativa regula o 

enchimento das canecas que, depois de atingirem o fim da esteira, continuam o 

percurso, deixando cair o seu conteúdo e retornando. O solvente e a miscela, 

respectivamente, são injetados na esteira superior e tela inferior, o que assegura a 

extração completa, sendo o material extraído entregue no final da saída e depois 

transportado para os secadores ou dessolventizadores. 

O extrator contínuo “MIAG” trabalha com o princípio semelhante, mas 

usando canecas inteiras. 

O sistema “SMET”, um dos mais usados no país, utiliza também uma esteira 

e baseia-se no princípio da “chuva de solvente”. O extrator consiste de um corpo 

horizontal de chapa soldada, no qual o material a ser extraído é levado pela esteira, 

constituída por uma série de quadros articulada. 

Um registro regula a altura da camada do material a ser extraído, sobre o 

qual há uma série de atomizadores do solvente. Sob a esteira transportadora, há 

uma série de receptáculos da miscela. 

Cada receptáculo é ligado a uma bomba centrífuga, que alimenta um 

atomizador correspondente, enquanto cada seção de irrigação é seguida de uma 

seção de escorrimento da miscela. 
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Após a saída do material, a esteira transportadora é continuamente limpa 

por uma escova cilíndrica rotatória. O material não sendo submetido a nenhum 

movimento e constituindo uma espessa camada, faz com que a miscela saia 

praticamente livre de finos e sua filtração pode ser, em geral, dispensada. 

O sistema “ROTOCEL” tem a forma de um cilindro dividido em setores, nos 

quais é colocada a matéria-prima em flocos, mantidos à baixa rotação. A matéria 

inicial é percolada pela miscela mais concentrada e depois gradativamente, com 

miscelas mais diluídas, até a entrada do solvente puro, onde a parte inferior com 

uma tela se abre e deixa cair a torta ou farelo, que é transferido para o 

dessolventizador. 

Devido ao seu formato, a instalação ocupa menos espaço do que outros 

extratores contínuos, não há movimentação da massa e pode-se alcançar boa altura 

do material nos compartimentos individuais, o que, como no sistema de SMET, 

impede a contaminação da miscela com os finos. 

O processo de extração do óleo vegetal é apresentado de forma simplificada 

no diagrama evidenciado pela figura 7. 

 

2.1.9 PROCESSO DE REFINO DO ÓLEO BRUTO 

O processo de refino de óleo vegetal pode ser definido como um conjunto de 

processos que visam transformar os óleos brutos ou crus em óleos comestíveis. O 

azeite de oliva juntamente com o azeite de dendê são casos atípicos de consumo de 

óleos brutos. 
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A finalidade do processo de refino é proporcionar uma melhoria de 

aparência, odor e sabor do óleo bruto, por meio da remoção de componentes 

indesejáveis tais como: 

a) substâncias coloidais, proteínas, fosfatídeos e produtos de sua 

decomposição; 

b) ácidos graxos livres e seus sais, ácidos graxos oxidados, lactonas, acetais 

e polímeros; 

c) substâncias coloridas como clorofila, xantofila, carotenóides, incluindo-se 

neste caso o caroteno ou pró-vitamina A; 

d) substâncias voláteis como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e 

ésteres de baixo peso molecular; 

e) substâncias inorgânicas como os sais de cálcio e de outros metais, 

silicatos, fosfatos, dentre outros minerais; e 

f) umidade. 

As principais etapas do processo de refino que envolve o óleo bruto ou cru 

derivado de soja estão descritas na sequência. 
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FIGURA 7. Fluxograma referente à obtenção do óleo de soja bruto e da torta 

desengordurada. 

FONTE: adaptado de Mandarino (2001) 
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2.1.9.1 Degomagem ou Hidratação 

Esse processo tem a finalidade de remover do óleo bruto os fosfatídeos, 

dentre eles a lecitina, que possui valor comercial, as proteínas e as substâncias 

coloidais. 

A degomagem reduz a quantidade de álcali a ser utilizado durante a 

subsequente etapa de neutralização. A quantidade de fosfatídeos no óleo bruto de 

soja pode alcançar teor em torno de 3%. 

Os fosfatídeos e as substâncias coloidais chamadas “gomas”, na presença 

de água, são facilmente hidratáveis e tornam-se insolúveis no óleo, o que possibilita 

sua remoção. 

O método de degomagem mais utilizado consiste na adição de 1 a 3% de 

água ao óleo bruto aquecido entre 60 e 70ºC, sob agitação constante, durante 20 a 

30 minutos. 

 O precipitado formado é removido do óleo por centrifugação em velocidade 

que varia de 5000 a 6000 rpm. As gomas, assim obtidas, que contém 50% de 

umidade, são secas sob vácuo, com valor aproximado de 100 mm de Hg e 

temperatura de 70 a 80ºC. 

O produto denominado lecitina comercial, que é extraída nessa etapa, 

consiste em cerca de 60% da mistura de fosfatídeos (lecitina, cefalina e 

fosfatidilinositol), 38% de óleo e 2% de umidade. 

A degomagem pode ser efetuada também de maneira contínua, injetando 

água ao óleo aquecido a 60°C. O tempo de hidratação é, nesse caso, reduzido para 

alguns minutos. 
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Outro método de degomagem utiliza de 0,1 a 0,4% de ácido fosfórico numa 

concentração de 85%, que é misturado com o óleo bruto à temperatura de 60ºC a 

65ºC, seguido, às vezes, pela adição de 0,2% de terra diatomácea ou terra 

branqueadora. A separação das gomas se dá por filtração ou centrifugação. 

Enquanto a degomagem com água remove usualmente de 70 a 80% dos 

fosfatídeos presentes no óleo bruto, o tratamento com ácido fosfórico permite a 

remoção de 90% das gomas, mas a lecitina resultante é impura. O diagrama 

simplificado de degomagem é apresentado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Processo simplificado de degomagem do óleo bruto. 

FONTE: Adaptado de Mandarino (2001) 

 

2.1.9.2 Neutralização 

A adição de solução alcalina em meio aquoso, tais como, hidróxido de sódio, 

ou às vezes carbonato de sódio, elimina do óleo de soja degomado os ácidos graxos 

livres e outros componentes definidos como “impurezas” (proteínas, ácidos graxos 
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oxidados e produtos resultantes da decomposição de glicerídeos). O processo é 

acompanhado por branqueamento parcial do óleo. 

A neutralização ocorre na interfase do óleo e da solução alcalina. Sendo 

essas fases não intersolúveis, a neutralização exige uma dispersão da solução 

alcalina no óleo. 

Existem dois métodos principais de neutralização: o mais antigo é o 

descontínuo e o mais moderno o contínuo. Além disso, existem dois modos de 

aplicação da solução alcalina, ou seja, a adição de solução de hidróxido de sódio ao 

óleo, sendo este o método mais usado; e a adição de óleo à solução aquosa de 

hidróxido de sódio, método contínuo “Zenith”. 

De acordo com o conteúdo de ácidos graxos livres no óleo bruto, aplicam-se 

diferentes concentrações de solução alcalina e condições de processo apropriadas, 

conforme indicado na tabela 3. 

 Atualmente o processo descontínuo só é utilizado em indústrias de pequeno 

porte; o processo “Zenith” só é usado por uma indústria no Brasil. 

 

2.1.9.3 Neutralização Descontínua 

O óleo é colocado num “tacho” com capacidade de 6 a 15 toneladas,  

provido de agitador mecânico, “camisa” ou vapor indireto e “chuveiro” ou atomizador 

para a solução alcalina e para a água, respectivamente, conforme evidenciado 

através da figura  
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1 - Motor Elétrico 

2 - Chuveiro 

3 - Agitador 

4 - Entrada de Vapor 

5 - Saída do Condensado 

6 - Desaeração da Camisa de Vapor 

7 - Escoamento do Óleo Neutralizador 

FIGURA 9. Neutralizador Descontínuo 

FONTE: Moretto (1998) 

 

As concentrações de hidróxido de sódio e outros parâmetros utilizados na 

etapa de neutralização, visando otimizar o processo de purificação do óleo vegetal, 

são apresentados na tabela 3. 

 

TABELA 3. Parâmetros para Neutralização do Óleo Vegetal 

Ácidos Graxos Livres 
(AGL) no Óleo (%) 

Solução de Hidróxido de 
Sódio (% de NaOH) 

Temperatura Final do 
Óleo (

0
C) 

1 a 1,5 3 a 5 90 a 95 

1,5 a 3,0 5 a 10 65 a 70 

Acima de 3,0 12 a 18 50 a 55 

FONTE: Adaptado de Moretto (1998) 

 

No caso do óleo com baixa acidez, adiciona-se, às vezes, a solução aquosa 

a quente, de hidróxido de sódio, ao óleo aquecido entre 90 a 95ºC, sem agitá-lo. Aos 
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óleos com acidez elevada, a solução alcalina mais concentrada é adicionada, à 

temperatura ambiente, sob intensa agitação, para facilitar o contato entre as duas 

fases. Depois de 15 a 30 minutos, aquece-se a mistura à temperatura apropriada, 

por volta de 50 a 70ºC, para quebrar a emulsão, com velocidade do agitador 

reduzida. 

Em seguida, a mistura é deixada em repouso por algumas horas até a 

separação do sabão formado ou da chamada “borra residual”. Após a retirada da 

“borra residual” pela torneira no fundo do tacho, o óleo é lavado de três a quatro 

vezes com porções de 10 a 20% de água fervente, em relação à quantidade de óleo, 

deixando a carga em repouso por cerca de 30 minutos a cada lavada. 

 

2.1.9.4 Neutralização Contínua 

A maioria das indústrias esmagadoras de soja utiliza o método contínuo, que 

permite economia de tempo e de perdas no processo. A solução de hidróxido de 

sódio é adicionada ao óleo após seu aquecimento à temperatura de 65 a 90ºC. 

O óleo neutralizado é separado da “borra” por centrifugação. Além do 

hidróxido de sódio, existe a possibilidade do emprego do carbonato de sódio ou da 

mistura de ambos os reagentes; o gás carbônico formado durante a neutralização é 

eliminado por um dispositivo especial. 

O uso do carbonato de sódio reduz a saponificação do óleo neutro ao 

mínimo, mas afeta a eliminação dos fosfatídeos, corantes e outras impurezas. Por 

isso, sua aplicação diminuiu nos últimos anos. 
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O óleo neutralizado é submetido a uma ou duas lavagens com porções entre 

10 a 20% de água aquecida à temperatura que varia entre 80 a 90ºC e em seguida o 

óleo vegetal é centrifugado novamente para remover todo o sabão residual. 

 

2.1.9.5 Branqueamento 

O processo de degomagem remove boa quantidade dos pigmentos 

presentes no óleo de soja e a neutralização com álcalis também apresenta um efeito 

branqueador, devido à coagulação e ação química, respectivamente. 

Entretanto, os consumidores exigem óleos quase incolores, o que é atingido 

pela adsorção dos pigmentos com terras clarificante, sendo estas ativadas ou 

naturais, podendo ser misturadas em alguns casos com carvão ativado, em 

proporções que variam de 10:1 a 20:1. 

 As terras ativadas são quimicamente preparadas a partir de silicato de 

alumínio. As terras naturais têm um poder clarificante bem inferior àquele das terras 

ativadas, mas seu preço é bem mais baixo e elas absorvem menos óleo. 

O óleo neutralizado e lavado sempre contém umidade mesmo após a 

centrifugação. A ação das terras clarificante é mais eficiente no meio anidro e, 

portanto, a primeira etapa do branqueamento é a secagem. 

 No processo contínuo da neutralização, essa secagem é, às vezes, 

efetuada de maneira contínua. Alternativamente, o óleo é seco no branqueador a 

temperaturas entre 80 a 90ºC, sob vácuo, durante 30 minutos. Em seguida, a terra 

clarificante é adicionada, usualmente por sucção, na quantidade apropriada. O óleo 

é misturado com a terra clarificante por meio de agitação à temperatura de 80 a 
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95ºC durante 20 a 30 minutos. Subsequentemente, o óleo é resfriado a 60 ou 70ºC e 

filtrado em filtros prensa. 

No Brasil, o branqueamento é realizado de maneira descontínua. Entretanto, 

existem indústrias esmagadoras que empregam o processo contínuo, no qual a terra 

clarificante é introduzida ao óleo aquecido na forma de uma suspensão a 10%. 

A mistura de óleo e de terra passa através do branqueador durante cerca de 

20 minutos e depois é bombeada ao filtro prensa. Dos vários tipos de filtro prensa, o 

mais usado é o de placa, que permite a obtenção do resíduo, também chamado de 

“bolo”, de grande espessura. 

Por outro lado, as altas temperaturas aplicadas durante o branqueamento e 

na subsequente desodorização facilitam o branqueamento térmico, reduzindo assim 

a quantidade de terra clarificante necessária para obtenção da cor desejável no 

produto acabado. 

Assim sendo, processos de branqueamento do óleo de soja que 

anteriormente necessitavam de 2 a 3% de terra clarificante precisam agora de 0,1 a 

0,5%. 

Depois da filtração, o bolo no filtro contém aproximadamente 50% de óleo. A 

aplicação de ar comprimido reduz esse conteúdo entre 30 a 35% de óleo. 

O conteúdo de óleo pode ser ainda mais reduzido com insuflação de vapor 

direto, mas isso tem efeito adverso sobre os panos do filtro prensa e produz um óleo 

de baixa qualidade. O “bolo”, ou resíduo de filtragem, depois desse tratamento, é 

usualmente desprezado. Um esquema simplificado do processo de branqueamento 

é apresentado na figura 10. 
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Óleo Branqueado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Branqueamento do óleo neutro seco 

FONTE: Adaptado Moretto (1998) 

 

2.1.9.6 Desodorização 

A última etapa do refino do óleo de soja é a desodorização, que visa a 

remoção dos sabores e odores indesejáveis. Durante essa etapa são removidos: 

a) compostos desenvolvidos na armazenagem e processamento dos grãos e 

do próprio óleo, tais como, aldeídos, cetonas, ácidos graxos oxidados, produtos de 

decomposição de proteínas, carotenóides, esteróis, fosfatídeos e outros; 

b) substâncias naturais presentes no óleo, tais como hidrocarbonetos 

insaturados e ácidos graxos de cadeia curta e média; e 

c) ácidos graxos livres e peróxidos. 
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As substâncias odoríferas e de sabor indesejável são, em geral, pouco 

voláteis, mas sua pressão de vapor é bem superior àquela do ácido oléico ou 

esteárico. 

Assim sendo, sob as condições mantidas durante o processo, ou seja, 

pressão absoluta de 2 a 8 mmHg e temperatura entre 200 a 250ºC com insuflação 

direta de vapor, alcança-se não somente a completa desodorização mas também 

uma quase completa remoção dos ácidos graxos livres residuais. 

O alto vácuo é essencial, porque sua aplicação reduz o consumo de vapor 

direto, o tempo do processo e o perigo de oxidação e hidrólise do óleo. O vácuo é 

produzido por ejetores, bombas mecânicas ou ambos. 

Anteriormente, o custo de obtenção do vácuo nos dois sistemas era quase 

igual e os ejetores apresentavam menor desgaste, devido à ausência de peças 

móveis. Atualmente, o custo dos combustíveis encareceu tanto a geração de vapor 

que as bombas mecânicas produzem vácuo a um custo bem menor do que os 

ejetores. 

Existe, portanto, a tendência de se usar bombas mecânicas em novas 

instalações industriais e mesmo substituir ejetores por bombas mecânicas, nos 

sistemas existentes. 

A desodorização é efetuada de maneira descontínua, semicontínua ou 

contínua. O desodorizador descontínuo, usualmente um tacho vertical com 

capacidade de 6 a 15 mil litros, é munido com uma serpentina para o vapor indireto e 

dispositivo para insuflação de vapor direto. 

Embora a pressão absoluta na superfície do óleo seja de poucos mmHg, a 

pressão aumenta gradualmente, descendo ao fundo do equipamento, devido à 
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crescente coluna de óleo e, portanto, o tempo de desodorização estende-se de seis  

a oito horas. 

Num desodorizador contínuo, devido ao alto vácuo, que varia de 2 a 6 

mmHg e temperatura oscilando de 240 a 260ºC, o tempo de desodorização é 

reduzido de uma hora e meia a duas horas e meia. 

Contudo, o aparelho mais usado nas indústrias de médio e grande porte é o 

semicontínuo do tipo Girdler, conforme figura 11. O aparelho tem um corpo de aço 

comum, no qual são colocadas cinco ou mais bandejas de aço inoxidável. 

Nas primeiras bandejas, o óleo é pré-aquecido, nas intermediárias 

aquecidas à temperatura entre 230 a 240ºC com insuflação de vapor direto e, na 

última, resfriado a temperatura entre 40 a 45ºC. O aquecimento é efetuado por “dow-

therm”, que é uma mistura de difenila e óxido de difenila, óleo térmico ou, às vezes, 

por vapor indireto de alta pressão. 

O óleo permanece em cada bandeja durante cerca de meia hora, passando 

de uma para outra por controle automático. O emprego das bandejas oferece duas 

vantagens importantes: economia de aço inoxidável e proteção contra oxidação, 

com a vantagem adicional de que o ar oriundo de qualquer vazamento escapa sem 

atingir o óleo. 

 



75 

 

FIGURA 11. Desodorizador Semicontínuo - tipo Girdler 

FONTE: Adaptado de Moretto e Fett (1998). 

 

Enquanto num desodorizador semicontínuo o resfriamento é sempre 

efetuado no próprio aparelho, o óleo processado num desodorizador descontínuo é 

usualmente transferido por gravidade a um tacho, munido com uma serpentina e um 

agitador, onde é resfriado à temperatura ambiente, sob vácuo. 

Depois do resfriamento, o óleo, em ambos os casos, é armazenado em 

tanques, preferencialmente de alumínio ou aço inoxidável, sob a atmosfera de um 

gás inerte, como por exemplo, o nitrogênio. 
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2.1.10 QUÍMICA DO ÓLEO VEGETAL 

Óleos e gorduras são partes de um grupo de compostos denominados 

lipídios, sendo os triacilgliceróis (TAGs) os tipos de lipídios mais comumente 

encontrados em alimentos. 

O principal componente do óleo é o triglicerídeo, que é uma substância 

composta de uma molécula de glicerina e três moléculas de ácidos graxos, conforme 

figura 12. 

As propriedades físicas e químicas de um óleo estão relacionadas 

principalmente com o comprimento da cadeia carbônica e o seu grau de insaturação, 

conforme Oliveira (2003). 

Segundo Araújo (2004), quimicamente, os triacilgliceróis são ésteres de 

glicerol contendo três ácidos graxos, representado na figura 12. Cada um destes 

ácidos graxos pode conter diferentes números de átomos de carbono, bem como 

diferentes graus de insaturação, ou seja, duplas ligações. 

A maioria dos ácidos graxos de ocorrência natural possui números pares de 

carbono e são de cadeia linear. Os maiores componentes de óleos vegetais e 

gordura animal, portanto lipídios são os triacilgliceróis (TAGs), muitas vezes 

chamados triglicerídeos. Quimicamente, os TAGs são ésteres de ácidos graxos (AG) 

com glicerol, ou seja, 1,2,3-propanotriol. O glicerol é muitas vezes chamado de 

glicerina. Os TAGs de lipídios contêm tipicamente, diferentes tipos de AG. 

Desta forma, diferentes AG podem estar ligados a cadeia do glicerol. Os 

diferentes AG que estão contidos nos TAGs revelam o perfil de AG, ou composição 

em AG, de óleos vegetais. Como cada AG possui propriedades químicas peculiares, 
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o perfil de AG é provavelmente, o parâmetro de maior influência sobre as 

características dos lipídios de onde se originam, segundo Knothe, (2001). 

 

 

FIGURA 12. Molécula de Triacilglicerol (TAG) 

FONTE: Adaptado de “the Lipid Handbook”, Gunstone (2007). 

 

Normalmente, quanto menor a cadeia carbônica, menor seu ponto de fusão 

e quanto maior o número de insaturações dos ácidos graxos, menor também será 

seu ponto de fusão e menor será sua estabilidade à oxidação, segundo Gunstone 

(2007). 

Os ácidos graxos poliinsaturados com duplas ligações conjugadas são 

oxidados mais rapidamente que aqueles com duplas ligações não conjugadas, de 

acordo com Lin (1991). 

A degradação de lipídios pode ser ocasionada por oxidação, hidrólise, 

polimerização, pirólise e absorção de odores estranhos, conforme Araújo (2004). 

Segundo Oliveira, (2003), existem três diferentes processos nos quais o óleo 

pode sofrer oxidação, a saber: autoxidação, termoxidação e fotoxidação, sendo que 
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todos estes processos liberam produtos voláteis que provocam modificações 

organolépticas e consequente surgimento de odores estranhos ao óleo. 

 

2.1.10.1 Processos de Deterioração do Óleo Vegetal 

De acordo com Araújo, (2004), o termo oxidação de lipídios refere-se a uma 

série extremamente complexa de reações químicas, envolvendo ácidos graxos 

insaturados, ou seja, com dupla ligação e oxigênio. 

Segundo Hellín et al. (1984), as principais modificações e alterações que 

ocorrem em óleos vegetais podem ser classificadas como: 

a) auto-oxidação: oxidação que ocorre a temperaturas abaixo de 100°C; 

b) polimerização térmica: oxidação que ocorre a temperaturas que variam 

entre 200 e 300°C, na ausência de oxigênio; 

c) oxidação térmica: oxidação que ocorre na presença de oxigênio a altas 

temperaturas (oxipolimerização). 

As reações de oxidação em lipídios são as que acontecem com maior 

frequência. Estas reações são provocadas pelo oxigênio atmosférico, menos 

frequentemente pelo ozônio, peróxidos, metais e outros agentes oxidantes. 

As reações de oxidação ocorrem quando elétrons são removidos de um 

átomo ou grupos de átomos. E para cada reação de oxidação há uma reação de 

redução correspondente, envolvendo a adição de elétrons a um átomo ou grupos de 

átomos, conforme figura 13. 
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2.1.10.2 Autoxidação 

A autoxidação é um processo que ocorre em cadeia e que ainda não foi 

completamente entendido. O entendimento correto da oxidação lipídica tem sido 

dificultado pelo fato de que os lipídios são geralmente compostos complexos, 

contendo componentes menores que podem catalizar ou inibir o processo oxidativo 

e também porque os produtos de oxidação primária são instáveis e facilmente 

convertidos em produtos secundários. 

Existem algumas evidências de que a fotoxidação seja a responsável pelos 

primeiros hidroperóxidos formados, e a iniciação pelo efeito da temperatura também 

é possível para amostras aquecidas, conforme Gunstone, (2007). 

Conforme Araújo (2004), a autoxidação é uma reação química de baixa 

energia de ativação, entre 4 a 5 Cal/mol, bastante complexa, que abrange grande 

número de reações inter-relacionadas, não sendo significativamente inibida pela 

redução da temperatura de armazenamento do lipídio. A reação envolve formação 

de radicais livres e pode ocorrer na ausência de luz. 

A oxidação de lipídios pode ser iniciada por espécies endógenas (H2O2, 

ROOH) e radicais (O2, ROO, OH, GS) ou por espécies exógenas (¹O2, O3), radicais 

(NOx, SO3), e agentes (UV, radiação ionizante,calor), conforme Simic et al (1992). 
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FIGURA 13. Alterações químicas provocadas pela oxidação de lipídios. 

FONTE: Adaptado de Araujo (2004). 

 

Os metais são conhecidos por serem pró-oxidantes mesmo quando há 

presença de traços; calor também é um acelerador de oxidação, especialmente em 
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temperaturas acima de 60ºC, a partir do qual foi estimado que, para cada acréscimo 

de temperatura da ordem de 15ºC, a velocidade da reação de oxidação é duplicada, 

segundo Sherwin, (1978). 

A grande diferença no grau de oxidação de ácidos graxos com diferentes 

graus de insaturação está relacionada com seu mecanismo de oxidação. 

A oxidação de um óleo é uma reação em cadeia de radicais livres numa 

sequência de reações com formação do radical livre, formação do hidroperóxido, 

decomposição do hidroperóxido e formação de produtos de oxidação, conforme Lin, 

(1991). 

Na formação do radical livre, o grupamento metílico adjacente a uma ligação 

dupla é ativado pelo elétron da dupla ligação, tornando-se um sítio mais vulnerável 

para o ztaque de uma molécula de oxigênio. Assim, haverá a formação de um 

radical livre, que por sua vez levará a formação de um hidroperóxido, segue com 

adição de oxigênio, para formar o radical peróxido, que retira uma molécula do 

hidrogênio de uma molécula intacta, produzindo outro radical hidroperóxido. 

O radical livre na cadeia de ácido graxo é estabilizado pela dupla ligação 

pelo efeito de ressonância, conforme Rovellini et al, (1997). A ressonância ocorre 

para reduzir a energia das moléculas, já que as mesmas procuram a situação de 

menor energia possível, tornando-as mais estáveis, segundo Allinger et al, (1978) e 

o elétron não pareado  de um radical livre pode interagir com outros átomos ou 

grupamentos. Como resultado o elétron não pareado é deslocado e a densidade 

eletrônica é reduzida, segundo Rovellini et al, (1997). 

A formação do hidroperóxido inicia-se na cadeia de ácidos graxos mais 

insaturados, segundo Lin, (1991). E a velocidade de oxidação é duas vezes mais 
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alta em triglicerídeos que possuem ácido linolênico do que aqueles que contem 

ácido linoléico. 

Além disso, o triglicerídio que possue LnLnL, ou seja ácido linolênico, ácido 

linolênico, ácido linoléico, é oxidado mais rapidamente que o LnLLn, já que a 

interação do grupamento LnLn é maior que a interação do grupamento LnL, segundo 

Rovellini, (1997). Devido ao efeito da ressonância, o grupamento hidroperóxido pode 

atacar uma única cadeia de ácidos graxos em várias posições, conforme Lin, (1991).  

A oxidação de substâncias com duplas ligações conjugadas pelo ataque do 

oxigênio forma principalmente um peróxido polimérico cíclico, conforme Rovellini et 

al, (1997). 

Após a oxidação do óleo com acúmulo de peróxidos, o hidroperóxido se 

decompõe e forma três categorias de produtos oxidados, que são os compostos 

voláteis, os polares e no final os polímeros. 

A ligação carbono-carbono entre o carbono onde está o peróxido e os 

carbonos adjacentes se dividirá para formar uma pequena molécula e uma grande 

com o glicerídio remanescente. Por isso, muitos hidroperóxidos são formados em 

diferentes posições na mesma cadeia de ácidos graxos e também em outras 

cadeias. Esta divisão ocorrerá em várias posições e formará uma grande variedade 

de compostos, segundo Lin, (1991). 

Com a finalidade de inibir a autoxidação, substâncias antioxidantes podem 

estabilizar seletivamente radicais e peróxidos em função de sua estrutura e 

concentração, durante o período de indução. A utilização de substâncias que retém 

radicais livres se faz necessária para que se interrompa a reação em 

cadeia.Também a eliminação de metais através de sua quelação age como uma 

proteção, segundo Rovellini et al., (1997). 
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Segundo Araújo, (2004), os radicais livres são basicamente substâncias 

químicas que apresentam número ímpar de elétrons, sendo, portanto altamente 

reativas e instáveis, podendo ser formado pela ação direta de alguma fonte de 

energia externa, tais como luz, calor ou radiação. 

A energia externa ao atingir o átomo, faz com que um elétron seja removido 

de seu orbital, e toda esta energia externa absorvida é por sua vez, transferida 

diretamente para o elétron, tornando-o altamente energético e instável. 

Devido a esta instabilidade, o elétron procura rapidamente outro átomo e 

transfere toda sua energia inicial, tornando-se extremamente instável graças a 

energia extra acumulada. 

Esse novo átomo formado, contendo um elétron extra, é chamado de radical 

livre, que para se tornar estável, tem necessidade de liberar essa energia 

acumulada. A transferência da energia ocorre para as substâncias localizadas em 

sua proximidade, principalmente para os ácidos graxos insaturados, formando mais 

radicais livres, e todas estas reações realizam-se em frações de segundo. 

Os ácidos graxos insaturados podem ser atacados quimicamente pelo 

radical livre, os quais aceitam o elétron extra. Após a formação suficiente de radicais 

livres, a reação em cadeia é propagada pela remoção de átomos de hidrogênio 

localizados na posição alfa à dupla ligação. 

A adição do oxigênio ocorre nesta posição resultando em um radical peroxil 

(ROO.). Este radical, por sua vez remove o hidrogênio do carbono alfametileno do 

ácido graxo insaturado, formando o peróxido (ROOH) e radicais livres. 

Na sequência, os novos radicais livres formados reagem com o oxigênio, e a 

reação se repete, conforme ilustrado na figura 14. 
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FIGURA 14. Diagrama geral para autoxidação de ácidos graxos insaturados. 

FONTE: Shahid (1996). 

 

Conforme Knothe, (2007), as razões para a autoxidação estão relacionadas 

à presença de ligações duplas nas cadeias de várias substâncias graxas. A 

velocidade da reação em que o processo oxidativo ocorre em ácidos graxos é 

bastante diferenciada. 
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Esta velocidade depende diretamente do número e da posição das duplas 

ligações na cadeia carbônica. As posições CH2-alílicas, em relação às duplas 

ligações presentes nas cadeias dos ácidos graxos, são efetivamente as mais 

susceptíveis ao processo de oxidação. 

No entanto, as posições bis-alílicas que aparecem em ácidos graxos 

poliinsaturados, tais como os ácidos linoléico ( duplas ligações em C9 e C12, 

gerando uma posição bis-alílica em C11) e o ácido graxo linolênico ( com duplas 

ligações em C9, C12 e C15, formando duas posições bis-alílicas em C11 e C14) são 

neste caso ainda mais susceptíveis á autoxidação que as posições meramente 

alílicas. 

Segue tabela 4, onde é evidenciada a distribuição de ácidos graxos em 

diferentes fontes de óleo vegetal, com destaque para os óleos de Crambe e Soja, 

apresentados neste trabalho. 

 

TABELA 4.  Composição Média de Ácidos graxos em fontes para OVI. 

Fonte OVI C16:0* C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:1 II** 

Crambe 

Soja 

Soja AO 

Girassol 

Girassol AO 

Canola*** 

2,0 

11,1 

6,2 

6,1 

3,5 

3,5 

0,7 

4,8 

3,0 

5,3 

4,4 

1,5 

18,0 

24,2 

83,6 

21,4 

80,3 

61,5 

9,4 

53,6 

3,7 

66,4 

10,4 

19,5 

6,5 

6,3 

1,7 

- 

- 

10,5 

0,8 

0,3 

- 

1,5 

- 

1,0 

2,0 

0,2 

- 

0,5 

- 

3,0 

55,9 

0,3 

- 

0,5 

- 

2,0 

88,0 

131,0 

85,9 

124,8 

80,8 

99,1 

*  Número de átomos de carbono e número de duplas ligações. 
**  Índice de Iodo. 
*** Canadian oil low acid. 

FONTE: Adaptado de “The Lipid Handbook“, Gunstone (2007). 

 

Na autoxidação um grupamento metílico associado a uma dupla ligação é 

mais reativo que uma simples insaturação, de acordo com Gunstone, (1994). As 
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velocidades relativas de autoxidação, conforme Knothe, (2007), são 1 para o ácido 

oléico, 41 para os ácido linoléico e 98 para o ácido linolênico. 

Segundo Kodali, (2002), a taxa de oxidação aumenta exponencialmente com 

a adição de duplas ligações, como é indicado na tabela 5. 

 

TABELA 5.  Taxa de oxidação em Ácidos Graxos 

Ácido Graxo 
Esteárico 

C18:0 
Oléico 
C18:1 

Linoléico 
C18:2 

Linolênico 
C18:3 

Ligação Dupla 0 1 2 3 

Taxa de Oxidação 1 10 100 200 

FONTE: Kodali (2002). 

 

O ataque do oxigênio pode ocorrer à temperatura ambiente ou abaixo dela, 

como na estocagem do óleo ou de produtos que utilizaram em sua formulação. O 

mecanismo básico da oxidação é similar em diferentes temperaturas, mas a razão 

em que ocorrem é diferente, conforme Lin (1991). 

 

2.1.10.3 Termoxidação 

Um ácido graxo insaturado, sob ação do calor, tem como primeiros produtos 

de reação os mono-hidroperóxidos, que são formados rapidamente e reagem para 

formar uma variedade de produtos secundários da oxidação, polares, incluindo 

dímeros, polímeros e produtos de degradação voláteis e não voláteis, conforme Awl 

et al, (1997). 

A temperatura afeta tanto a propagação ao longo da cadeia quanto a 

distribuição dos produtos resultantes da reação. A distribuição dos produtos da 
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termoxidação pode ser um pouco diferente de 50 a 70°C, da distribuição à 

temperatura ambiente, pois esta distribuição está relacionada com as diferentes 

energias de ativação para diferentes reações envolvendo diferentes ligações C-H. 

Assim, a temperatura afeta a distribuição estereoquímica dos produtos, isto é, a 

relação de produção cis, trans/trans/trans, segundo Simic et al (1992). 

Conforme Neto et al.(2000), óleos vegetais submetidos a constantes 

temperaturas elevadas sofrem deterioração por reações tanto hidrolíticas quanto 

oxidativas, conforme esquema simplificado mostrado na figura 15. 

Neste caso, o processo oxidativo é acelerado pela alta temperatura do 

processo, sendo o principal fator responsável pela modificação das características 

físico-químicas e organolépticas do óleo. O óleo torna-se escuro, sua viscosidade 

cinemática se eleva, tem sua acidez aumentada e desenvolve odor desagradável, 

comumente denominado de ranço. 
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  Ácido Graxo 
 
 H2O   Rancidez 
 
    H2 C-O-C O - ácido graxo 1 
 
 
  HC-O-CO - ácido graxo 2 
 
 
    H2C-O-CO-OH2-(CH2) 6 – CH = CH – CH-(CH2)6-CH3 
 
 
    O2  Rancidez oxidativa 
 
 
    Hidroperóxidos e outros  
    Produtos de degradação 
 
 
 não voláteis voláteis 
 
 
 monômeros cíclicos e não hidrocarbonetos,        
 cíclicos, dímeros, trímeros aldeídos, cetonas, 
 e compostos de alta massa furanos, ácidos 
 molecular carboxílicos, etc... 
 
 

FIGURA 15. Esquema simplificado de degradação em Óleos Vegetais 

FONTE: Adaptado de Oliveira, 2003. 

 

Na autoxidação um grupamento metílico associado a uma dupla ligação é 

mais reativo que uma simples insaturação. Na fotoxidação, a reatividade está 

relacionada ao número de duplas ligações na cadeia, de acordo com Gunstone, 

(1994). 

Confome Gunstone (2007), a velocidade de oxidação depende diretamente 

do grau de insaturação do ácido graxo correspondente. Sendo que, em geral a 

velocidade de oxidação do ácido graxo linoléico (18:2) é 10, ou mais vezes maior do 

que o ácido graxo oléico (18:1). Enquanto que, o ácido graxo linolênico (18:3) é duas 

vezes maior do que o ácido graxo linoléico. 
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O ataque do oxigênio pode ocorrer à temperatura ambiente ou abaixo dela, 

como na estocagem do óleo ou de produtos que utilizaram em sua formulação. O 

mecanismo básico da oxidação é similar em diferentes temperaturas, mas a razão 

em que ocorrem é diferente, conforme Lin (1991). 

 

TABELA 6.  Velocidade de Oxidação em Triacilgliceróis Simples. 

Triacilglicerol Grau de Oxidação Taxa Relativa 

Triestearina (18:0) 

Trioleina (18:1) 

Trilinoleina (18:2) 

Trilinolenina (18:3) 

Baixo 

Moderado 

Alto 

Muito Alto 

1 

10 

100 

200 

FONTE: Adaptado de “The Lipid Handbook”, Gunstone (2007). 

 

2.1.11 ADITIVOS ANTIOXIDANTES 

O uso de antioxidantes na indústria de alimentos e seus mecanismos 

funcionais têm sido amplamente estudados. O retardamento das reações oxidativas 

por certos compostos foi primeiramente registrado por Berthollet, em 1797, e depois 

esclarecido por Davy, em 1817,conforme Ramalho et al (2006). 

O curso da rancificação de gorduras permaneceu desconhecido até Duclaux 

demonstrar que o oxigênio atmosférico era o maior agente causador de oxidação do 

ácido graxo livre. Vários anos mais tarde, Tsujimoto descobriu que a oxidação de 

triglicerídios altamente insaturados poderia provocar odor de ranço em óleo de 

peixe, segundo Bailey A. E. (1996). 

Wright, em 1852, observou que índios americanos do Vale de Ohio 

preservavam gordura de urso usando casca de omeiro. Esse produto foi patenteado 

como antioxidante 30 anos mais tarde, segundo Ramalho et al (2006). 
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Devido à estabilidade para a oxidação dos óleos vegetais ser considerada 

relativamente baixa, estes necessitam de compostos que promovam uma redução 

no processo oxidativo ao qual estão sujeitos. 

Segundo Gunstone (2007), várias práticas podem ser utilizadas para 

prevenir ou reduzir a velocidade do processo oxidativo em lipídios. Obviamente uma 

delas é evitar o contato com a atmosfera e outra é manter o lipídio afastado de 

agentes pró-óxidantes, temperaturas elevadas ou presença de luz. Uma vez que 

estas soluções não são sempre possíveis, a utilização de antioxidantes se faz 

necessária. 

Os inibidores de oxidação fenólicos são compostos ou substâncias capazes 

de bloquear ou interferir na formação do radical livre. Exata característica está na 

estrutura fenólica, pois o fenol serve de doador de prótons e impede a formação do 

radical livre inicial. Desta forma este radical não será capaz de propagar a reação, 

retardando o processo oxidativo, conforme Sherwin, (1990). 

Segundo Araújo 2004, existem duas categorias básicas de antioxidantes: 

sintéticos e naturais.  De uma forma geral, os antioxidantes sintéticos são estruturas 

fenólicas que contém graus variáveis de substitutos alquilas, enquanto os naturais 

são compostos fenólicos, tais como: quinonas, lactonas e os polifenóis. 

Os antioxidantes doadores de hidrogênio são adicionalmente classificados 

em dois grupos; doadores e receptores de elétrons. Sendo que os antioxidantes 

doadores de elétrons competem com o lipídio insaturado pelo radical peroxil (ROO.), 

com efetiva redução na velocidade da reação, conforme Oliveira (2003). 

Exemplos característicos deste tipo de antioxidantes são os sintéticos. A real 

eficiência destes é dependente da característica de sua estrutura química, incluindo 
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a estabilidade do antioxidante do radical formado, o qual é resultado das formas 

ressonantes e do impedimento estérico da hidroxila. 

Por outro lado, os antioxidantes receptores de elétrons competem com o 

oxigênio triplete (3O2) pelo radical livre, com efetiva redução do radical peroxil. 

Sendo que sua principal característica estrutural é a presença da quinona, ou seja, 

tocoferilquinona, e seu grau de eficiência são atribuídos a estabilidade e a presença 

de grupos que liberam elétrons presentes na posição orto do antioxidante, segundo 

Gunstone (2007). 

Com base em suas funções, os inibidores do processo de oxidação são 

classificados como primários e sinergísticos. 

 

2.1.11.1 Inibidores Primários 

Os inibidores primários incluem os compostos fenólicos poliidroxilados, 

exemplo destes são os galatos, e os fenóis com impedimento estrutural, os quais 

são: BHA, BHT, TBHQ e tocoferóis. 

Os antioxidantes ou inibidores primários agem bloqueando a ação dos 

radicais livres, convertendo-os em produtos estáveis por meio da doação de 

hidrogênio ou elétrons, além de atuarem nas reações com os radicais lipídicos, 

formando o complexo denominado antioxidante-lipídio. Os principais inibidores 

primários são evidenciados na figura 16. 
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FIGURA 16. Inibidores fenólicos primários 

FONTE: Adaptado de Gunstone (2007). 

 

A constituição molecular do inibidor necessita ser mais do que um doador de 

hidrogênio. É necessário que o radical fenoxil formado possua baixa reatividade para 

não provocar reações adicionais com os lipídios. Portanto, a eficiência dos inibidores 

fenólicos, depende da estabilização, ou ressonância, dos radicais fenoxil, o que é 

determinado pelos grupos presentes no anel aromático e também pelo comprimento 

deste, segundo Oliveira (2003). 

Exemplificando, o grupo alquila terciário presente no BHA e BHT confere 

maior estabilidade ao radical fenoxil, mas, em face do impedimento molecular 

causado pela cadeia lateral, torna-se difícil para estes antioxidantes reagirem com os 

radicais peroxil, conforme Araujo (2004). Por esta razão, são considerados 

antioxidantes fracos e devem ser utilizados em mistura com outros inibidores para se 

obter o efeito sinergístico. O inibidor propil galato é muito eficiente, porque possui 

três hidroxilas, não apresentando impedimento estrutural como ocorre com o BHA e 

BHT ou DBPC. 
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2.1.11.2 Inibidores Sinergísticos 

De forma geral, os inibidores sinergísticos são classificados como 

removedores de oxigênio e complexantes. Estes inibidores agem por vários 

mecanismos. Podem atuar na regeneração do radical fenoxil, doando hidrogênio, e 

por consequência regenerando o inibidor primário. Dessa forma, o antioxidante 

fenólico pode ser utilizado em baixas concentrações, se o sinergista é 

simultaneamente adicionado ao óleo vegetal, conforme Araújo, (2004). 

Os sinergistas são substâncias com pouca ou nenhuma atividade 

antioxidante, que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando 

usados em combinação adequada com eles. Alguns antioxidantes primários quando 

usados em combinação podem atuar sinergisticamente, conforme Ramalho, et al., 

(2006). 

Ramalho et al, (2006) concluiu em seu trabalho que para os óleos vegetais, 

as pesquisas indicaram o TBHQ como o mais efetivo antioxidante, inclusive  sob 

altas temperaturas, mas os antioxidantes naturais demonstraram ter melhor  

efetividade que BHA e BHT, como os extratos de orégano, alecrim e gergelim para 

óleo de soja, extrato de gergelim, ácidos clorogênico, gálico, protocatequínico e 

caféico para óleo de girassol, ascorbil palmitato e extrato de alecrim para óleo de 

canola e  ácido caféico para óleo de oliva. 
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2.1.12 ANÁLISES QUÍMICAS PRELIMINARES PARA UTILIZAÇÃO DE ÓLEO 

VEGETAL COMO ISOLANTE 

Alguns ensaios preliminares da matéria-prima se fazem necessários para 

aquisição de um óleo vegetal isolante que venha a se manter estável o maior tempo 

possível no interior de um equipamento elétrico. As seguintes análises químicas são 

consideradas essenciais para avaliação da matéria-prima que dará origem ao fluido 

vegetal isolante utilizado em transformadores elétricos. 

 

2.1.12.1 Índice de Acidez 

Segundo Moreto (1998), o índice de acidez (IA) é o número de miligramas 

de hidróxido de potássio (KOH) necessários para neutralizar os ácidos graxos livres 

de um grama de lipídio. A acidez livre de um lipídio decorre da hidrólise parcial dos 

glicerídios, por isso não é uma constante ou característica, mas é uma variável 

intimamente relacionada com a natureza e qualidade da matéria-prima. 

Conforme Mendonça et al.,(2008), o índice de acidez (IA) é um parâmetro de 

valiosa importância para avaliação do estado de conservação da matéria prima. Um 

processo de decomposição, seja por hidrólise, oxidação, fotoxidação, termoxidação 

ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons hidrogênio. 

Segundo Cella et al., (2002), o aumento da acidez indica o desenvolvimento 

de reações hidrolíticas, com a consequente produção de ácidos graxos livres (AGL) 

e, por conseguinte, de diglicerídeos, que ocorre devido à presença de água e de 
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temperatura elevada, pois, quanto maior o percentual de água no sistema, mais 

rapidamente ocorre o processo de acidificação. 

A decomposição dos glicerídios é acelerada por aquecimento e pela luz, 

sendo a rancidez quase sempre acompanhada pela formação de ácidos graxos 

livres (AGL). Por isso, a acidez está relacionada com a natureza e a qualidade da 

matéria prima, com a qualidade e o grau de pureza do óleo vegetal e com o 

processamento ao qual foi submetido o óleo vegetal, segundo Mendonça et al, 

(2008). 

 

2.1.12.2 Índice de Peróxidos 

Devido a sua ação oxidante, os peróxidos orgânicos, formados no início da 

rancificação, atuam sobre o iodeto de potássio liberando iodo que será titulado com 

tiossulfato de sódio, em presença de amido como indicador. Este método determina 

todas as substâncias, em termos de miliequivalentes de peróxido por 1000 g de 

amostra, que oxidam o iodeto de potássio. Essas substâncias são geralmente 

consideradas como peróxidos ou outros produtos similares resultantes da oxidação 

de lipídios, conforme Mendonça et al, (2008). 

O índice de peróxidos (IP) é um indicador muito sensível no estádio inicial da 

oxidação, e sua presença é indício de que a degradação do sabor e odor, em função 

de sua instabilidade, está por acontecer. 

Quando a concentração de peróxidos atinge determinado nível, mudanças 

complexas ocorrem na estrutura molecular do óleo vegetal, formando compostos de 

baixo peso molecular. Estes compostos, aldeídos, cetonas, ácidos, alcoóis e 

hidrocarbonetos, são os responsáveis pelo sabor e odor característicos de produtos 
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rançosos, conforme Araújo, (2004).  Os compostos de deterioração denominados 

carbonílicos são formados mesmo á temperatura ambiente. 

 

2.1.12.3 Índice de Iodo 

O índice de iodo (II) é o número de gramas de iodo absorvidos por 100 

gramas do lipídio sob ensaio. Segundo Mendonça et al., (2008), o índice de iodo (II) 

é uma medida do grau de insaturação dos ácidos graxos presentes no lipídio e é 

expresso em termos do número de centigramas de iodo absorvido por grama da 

amostra (% de iodo absorvido). Sob determinadas condições, o iodo pode ser 

quantitativamente introduzido nas duplas ligações dos ácidos graxos insaturados e 

triglicerídeos. 

O índice de iodo (II) é a medida da insaturação de um lipídio, pois cada 

dupla ligação de um determinado ácido graxo pode incorporar dois átomos de iodo. 

Por esta razão, quanto maior a insaturação de um ácido graxo, maior será sua 

capacidade de absorção de iodo, e, portanto maior será o índice, conforme Moreto 

et al.,(1998). 

O índice de iodo, portanto proporciona uma medida do grau de insaturação 

das gorduras extraídas por éter. Por essa razão, quanto maior a insaturação de um 

ácido graxo, maior será a sua capacidade de absorção de iodo e, 

consequentemente, maior será o índice de iodo, conforme Mendonça et al., (2008).  

De acordo com Araújo (2004), lipídios em geral contêm índice de iodo (II) 

variando entre 65 e 130. 
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2.1.13 HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL COMO FLUIDO 

ISOLANTE 

Atualmente são encontrados alguns tipos de óleo vegetal isolante (OVI) no 

mercado, sendo que o fluido isolante derivado de Soja é o mais comumente 

utilizado. Como visto anteriormente, tal fator se deve principalmente a 

disponibilidade de matéria prima e o custo propriamente dito. 

No Brasil, são conhecidos 5 tipos de óleo vegetal isolante de diferentes 

bases vegetais disponíveis, que são: Envirotemp FR3 (Soja), Biovolt B (Soja), Biovolt 

HW (Girassol Alto Oléico), AGBioeletric (Soja) e Eletro Full (Canola). 

De acordo com Lewand (2001) no mercado internacional são encontrados 

ainda outros 2 tipos de fluidos isolantes a base de ésteres naturais, os quais são: 

Biotrans, cuja pesquisa para obtenção do óleo vegetal isolante foi conduzida pela 

Waverly Light & Power e pela University of Northem Iowa e Biotemp, produzido pela 

ABB – Asea Brow Boveri, empresa Sueca. 

Conforme relatório interno da empresa de energia elétrica, Waverly Light and 

Power, localizada em Iowa, nos Estados Unidos, o conceito de utilização de 

transformadores isolados com óleo vegetal teve início em 1994; onde os primeiros 

transformadores foram instalados em 1997, sendo que neste caso o óleo mineral 

isolante foi substituído por óleo vegetal, derivado de Soja. 

No Estado do Paraná, a Companhia Paranaense de Energia – COPEL - 

iniciou a utilização de fluido isolante de base vegetal Soja em 2004, substituindo o 

óleo mineral de alguns disjuntores e transformadores de distribuição, na classe de 

tensão 13,8 kV e 34,5 kV. Na figura 17 são mostrados um disjuntor e uma chave a 

óleo que foram instalados em pontos estratégicos, onde o OVI tem função de 
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isolamento e extinção de arco elétrico. O OVI destes equipamentos tem sido 

monitorado através de ensaios físico-químicos e cromatográfico, conforme Gomes 

Jr.  et al (2006). 

 

     

FIGURA 17. Disjuntor e Chave a Óleo com Fluido Vegetal Isolante (OVI) de Soja. 

FONTE: O Autor (2010). 

 

Em junho de 2006, foram instalados 18 transformadores de tensão 13,8 kV e 

potência de 500 kVA, isolados a óleo vegetal isolante de base Soja, na rede 

subterrânea da avenida Brasil em Foz do Iguaçu, conforme COPEL (2006). 

Conforme Uhren (2007) no Brasil são consumidos mensalmente cerca de 

dois milhões de litros de OMI em transformadores elétricos. De acordo com a 

empresa COOPER POWER SYSTEMS, encontravam-se até maio de 2007 em 

operação, na América do Sul, cerca de 410 transformadores isolados com 

Envirotemp® FR3™, nas tensões primárias de 440 a 230.000 V e de potência 

nominal entre 10 a 40.000 kVA. 

Em novembro de 2006 foi publicada a norma que especifica a utilização de 

óleo vegetal isolante para equipamentos elétricos, pela ABNT, conforme Wilhelm et 

al., (2009). Esta norma é denominada NBR 15422 - “Óleo Vegetal Isolante para 

Equipamentos Elétricos”, conforme ABNT, (2006). 
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CAPÍTULO 3 

3 MATERIAIS, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Neste capítulo estão descritos os materiais, equipamentos e procedimentos 

experimentais utilizados na realização deste trabalho, abrangendo a caracterização 

dos fluidos vegetais isolantes utilizados, com destaque para os ensaios de 

estabilidade à oxidação em diversos sistemas antioxidantes e os ensaios 

físicoquímicos utilizando diferentes concentrações de óleo mineral isolante (OMI). 

 

3.1 MATERIAIS 

Neste trabalho foi utilizado o óleo mineral isolante, caracterizado como de 

média degradação, proveniente de transformadores que são largamente utilizados 

nos sistemas de potência da COPEL. O óleo vegetal, derivado de Crambe, foi 

gentilmente cedido pela Fazenda Paraíso, localizada em Dourados, no Estado do 

Mato Grosso do Sul, e por último as amostras de óleo vegetal isolante OVI 

Envirotemp® FR3™, derivado de Soja, foi cedido pelo LACTEC. 

O processo de degomagem e refino, que envolve a neutralização, 

branqueamento e secagem do óleo vegetal, derivado de Crambe, utilizado neste 

estudo foi gentilmente realizado pela empresa (ECIRTEC®) localizada em Bauru, 

Estado de São Paulo.  
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Os aditivos importados utilizados nos sistemas antioxidantes apresentados 

neste trabalho, com a finalidade de extensão da vida útil do óleo vegetal isolante 

(OVI) derivado de Crambe, foram adquiridos no mercado nacional. 

O agente adsorvente, na granulometria de 30/60 meshes, utilizados no 

processo de clareamento do óleo vegetal isolante de Crambe foi cedido pela 

COPEL. Este produto é comumente utilizado na indústria de óleos vegetais, como 

agente clarificante e como adsorvente de compostos polares e ácidos presentes no 

óleo vegetal bruto, ou seja, sem degomagem e refino. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE OVIS DE CRAMBE E SOJA 

O OVI comercial de Soja, Envirotemp® FR3™ e as amostras de óleo vegetal 

de Crambe foram caracterizadas em laboratório, por análises físico-químicas de 

acordo com a NBR 15422, apresentadas na tabela 07. 

 

3.2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O óleo de Crambe foi submetido a um processo prévio de purificação 

através de adsorvente específico e filtro de retenção de partículas de 0,5 micra, 

conforme mostrado na figura 18. Esta primeira etapa teve como objetivo melhorar a 

cor do óleo e reduzir o fator de potência do isolamento para valores considerados 

normais pela NBR 15422, ou seja, fator de potência menor que 4% a 1000C. 
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Os testes de percolação pelo agente adsorvente e filtro de particulado foram 

realizados em conjunto percolador, construído em aço galvanizado, com capacidade 

aproximada para 6 quilos de material adsorvente. 

Após esta etapa, foi dado início a preparação de amostras para os ensaios 

de estabilidade à oxidação em temperaturas de 1100C e 1300C e ensaios 

fisicoquímicos realizados em laboratório especializado. 

 

TABELA 7.  NBR 15422 – “Óleo Vegetal Isolante para Equipamentos Elétricos” 

Características Unidade Método de Ensaio Valor Especificado 

Aspecto visual - - 
O óleo deve ser claro, 

límpido e isento de 
materiais em suspensão. 

Cor - ABNT NBR 14483 1,0 máximo 

Densidade relativa a 20/4 Cº - ABNT NBR 7148 0,96 máximo 

Viscosidade Cinemática 
20 ºC 
40 ºC 

100 ºC 

 
 

cSt 
 

 
 

ABNT NBR 10441 

 
150 máximo 
50 máximo 
15 máximo 

Ponto de fulgor ºC ABNT NBR 11341 275 mínimo 

Ponto de combustão ºC ABNT NBR 11341 300 mínimo 

Ponto de fluidez ºC ABNT NBR 11349 - 10 máximo 

Rigidez Dielétrica 
Eletrodo de disco 
Eletrodo de calota 

kV 
 

ABNT NBR 6869 
ABNT NBR IEC 60156 

 
30 mínimo 
42 mínimo 

Rigidez dielétrica a impulso kV ASTM D 3300 130 mínimo 

Fator de perdas dielétricas 
25 ºC 
90 ºC 

100 ºC 

% 
 
 

ABNT NBR 12133 

 
0,20 máximo 
3,6 máximo 
4,0 máximo 

Enxofre corrosivo - ABNT NBR 10505 não corrosivo 

Índice de neutralização 
mg KOH/ 
g de óleo 

ABNT NBR 14248 0,06 máximo 

Teor de água mg/kg 
ABNT NBR 10710 - 

Método B 
200 

 

Bifenila Policlorada (Teor de PCB) mg/kg 
ABNT NBR 13882 - 

Método B 
Não detectável 

FONTE: ABNT (2006) 
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FIGURA 18. Conjunto Percolador 

FONTE: O Autor, 2010. 

 

A preparação das amostras teve como sequência os seguintes passos: 

1- retirado 02 litros de OVI em balão volumétrico do conjunto percolador; 

2 - pesado em balança analítica o antioxidante específico na concentração 

recomendada, 

3 - transferido cerca 0,5 litros do OVI para um béquer e depois de aquecido 

a 500 C foi adicionado o referido antioxidante; 

4 - mantido em agitação magnética por 15 minutos, em seguida adicionado a 

quantidade de OVI correspondente para completar os dois litros e mais 15 minutos 

de agitação magnética; 

5 - após resfriado a temperatura ambiente, foi armazenado em dois frascos 

específicos para posterior análise físicoquímica. 
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A tabela 8 apresenta um resumo das amostras realizadas. Para cálculo da 

massa do óleo, foi considerado a densidade de 0,9087 para o óleo de Crambe, 

sendo este valor obtido em laboratório. A massa de OVI foi calculada utilizando o 

volume de 2000 ml vezes a densidade de 0,9087, totalizando 1817,4 gramas. 

 

TABELA 8.  Resumo das amostras realizadas 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

AMOSTRAS 

PERÍODO DE INDUÇÃO (h) ANÁLISE 

FQ 

MASSA DE 
ADITIVO (g) 

110
0 
C 130

0 
C 

OV SOJA FR3™ X X X - 

OV CRAMBE S/ADT X X X - 

OV SOJA S/ADT X X X - 

OV SOJA 0,3% TBHQ X X X 5,4522 

OV C 0,1%* DBPC X X - 1,8174 

OV C 0,2% DBPC X X - 3,6348 

OV C 0,3% DBPC X X X 5,4522 

OV C 0,1% TBHQ X X - 1,8174 

OV C 0,2% TBHQ X X - 3,6348 

OV C 0,3% TBHQ X X X 5,4522 

OV C 5% OMI, 0,3% D X X X 5,4522 

OV C 10% OMI, 0,3% D X X X 5,4522 

OV C 15% OMI, 0,3% D X X X 5,4522 

OV C 5% OMI, 0,3% T X X X 5,4522 

OV C 10% OMI, 0,3% T X X X 5,4522 

OV C 15% OMI, 0,3% T X X X 5,4522 

OV C – Óleo Vegetal de Crambe. 
OV CRAMBE S/ADT - Óleo Vegetal de Crambe sem aditivo. 
OV SOJA S/ADT - Óleo Vegetal de Soja sem aditivo. 
D - DBPC - Aditivo Di Butil para Cresol. 
T - TBHQ - Aditivo Terc Butil Hidroquinona. 
* A concentração utilizada de aditivos se refere a m/m. 

FONTE: O Autor, 2010. 
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O material adsorvente utilizado na coluna percoladora é denominado de 

agente adsorvente branqueador, com aplicação especifica para clareamento de óleo 

mineral e vegetal isolante. A figura 19 ilustra a coloração da amostra de óleo de 

Crambe, antes e após o procedimento de branqueamento na coluna percoladora. 

 

 

FIGURA 19. Processo de Clareamento em OVI de Crambe 

FONTE: O Autor, 2010. 

 

A primeira etapa deste estudo, no que se refere a purificação do óleo vegetal 

de Crambe e preparação das amostras  foram realizados em laboratório da COPEL, 

na cidade de Cascavel. Os ensaios realizados segundo a NBR 15422 e os ensaios 

de estabilidade à oxidação foram realizados pelo laboratório LACTEC, em Curitiba.  
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3.2.3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

3.2.3.1 Equipamentos utilizados na preparação das amostras 

Na sequência estão relacionados os equipamentos utilizados neste estudo, 

na fase de purificação inicial do OVI de Crambe e preparação das amostras, bem 

como alguns ensaios preliminares realizados no laboratório em Cascavel. 

 Motor WEG com potência de 0,75 HP, acoplado a uma bomba de 

engrenagens TG, com sistema inversor de frequência para controle 

do fluxo de óleo. 

 Balão volumétrico de 2000 ml. 

 Béqueres de 2000 ml, 1000 ml. 

 Bastões de vidro. 

 Balança analítica Adventurer Ohaus, com precisão de 0,001 g, 

modelo AR 3130. 

 Agitador magnético com aquecimento Biomixer, modelo 4812. 

 Ensaiador de perdas dielétricas Baur Oil Tester, modelo DTL. 

 Rigidez dielétrica Megger, modelo OTS 100 AF/2. 

 

3.2.3.2 Equipamentos utilizados nos ensaios de caracterização 

Na tabela 9, segue a lista de materiais utilizados na caracterização dos óleos 

novos, óleos que foram adicionados diferentes concentrações de óleo mineral 
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isolante (OMI) e também dos que foram aditivados de acordo com os sistemas 

antioxidantes propostos. 

Todos os óleos vegetais isolantes foram devidamente caracterizados de 

acordo com os ensaios descritos na norma ABNT NBR 15422. 

 

TABELA 9.  Equipamentos utilizados para caracterização das amostras. 

ENSAIO EQUIPAMENTO 

Teor de Água  Baur , KFM 1000 

Cor Fisher, 13 - 449 

Densidade Anton Paar, DMA 48 

Fator de Perdas Dielétricas Tettex AG Instruments 

Ponto de Fulgor e Combustão Solotest, Cleveland 

Rigidez Dielétrica Baur, DTA 

Viscosidade Cinemática  
Banho Precilabo Haake DL 30 e coluna 

Schott Geräte tipo Cannon Fenske 

Enxofre Corrosivo Estufa Marconi, MA 035 

Ponto de Fluidez Marconi, Modelo MAE 184 

Estabilidade à Oxidação do OVI  873 Biodiesel Rancimat marca Metrohm 

Teor de Bifenilas Policloradas (PCB) 
Finningan 9001, com detector ECD e coluna do tipo 
OV-5 

Índice de Neutralização Potenciógrafo Metrohm 730 e 716 DMS Titrino 

FONTE: O Autor (2010) 
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3.2.3.3 Equipamentos utilizados para ensaios dielétricos no transformador 

O transformador elétrico utilizado neste estudo para substituição do óleo 

vegetal isolante de Soja por óleo vegetal isolante de Crambe possui os seguintes 

dados de identificação: 

 Marca: WEG 

 Número de série: 0942984 

 Número GEDIS: 7916101 

 Potência: 75 kVA 

 Tensão: 13800/220/127 Volts 

 Volume de óleo: 67 litros 

 Impedância: 3,41% 

 Data de fabricação: maio de 2008 

Para realização dos ensaios comparativos das grandezas dielétricas 

utilizados neste trabalho, foram utilizados os seguintes instrumentos de medição: 

 Medidor de resistência de isolamento elétrico, tipo Megger, marca 

Biddle, modelo SL série 1, com tensão de 2,5 kV 

 Fator de perdas do isolamento elétrico, tipo MEU 2,5 kV, marca 

Doble, número de série 871 

 Medidor de corrente de fuga, DC dielectrric test set instruments, tipo 

220163, marca Biddle, número série 21593, com tensão máxima de 

ensaio de 160 kV.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ADIÇÃO DE ADITIVOS ANTIOXIDANTES AO OVI DE CRAMBE 

A fim de estender a vida útil dos óleos e gorduras, inibidores de oxidação ou 

comumente chamados de aditivos antioxidantes, podem ser adicionados aos 

mesmos. Este produto reage preferencialmente com os produtos de oxidação 

oriundos da degradação dos óleos, formando produtos mais estáveis e 

interrompendo a reação em cadeia. 

Após a purificação do OVI de Crambe, foi realizada a aditivação deste óleo a 

partir da adição de 2 aditivos antioxidantes, em diferentes concentrações. Estes 

aditivos são facilmente encontrados no mercado nacional. 

Como ainda não existe normatização para a aditivação do óleo vegetal 

isolante, a concentração máxima utilizada baseou-se na resolução nº 36 de 

05/12/2008 da ANP que estabelece 3000 ppm (0,30% m/m) como a concentração 

máxima para o aditivo inibidor utilizados em Óleo Mineral Isolante, OMI. 

Segundo Uhren (2007), os requisitos para estabilidade à oxidação e 

métodos de ensaios apropriados para o OVI ainda não foram estabelecidos. Os 

critérios de desempenho da estabilidade à oxidação estão sendo avaliados, e podem 

ser diferentes para equipamentos com sistemas selados, conservadores ou sistemas 

abertos, principalmente pela tendência a oxidação dos óleos vegetais em presença 

de oxigênio. 

O ensaio de estabilidade a oxidação não faz parte do conjunto de ensaios 

especificados para OVI novo, descritos na norma ABNT NBR 15422. Mas, em 

função de sua aplicação na determinação da estabilidade à oxidação de biodiesel e 
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lipídios em geral, conforme Wilhelm et al, (2006), decidiu-se por utilizar este ensaio 

neste estudo para avaliar o processo oxidativo nos diversos sistemas antioxidantes 

envolvidos. 

Os resultados obtidos para a estabilidade à oxidação referente aos sistemas 

antioxidantes utilizados neste trabalho estão apresentados na tabela 10. 

Percebe-se que o óleo de Crambe, devidamente aditivado com o 

antioxidante TBHQ, apresenta estabilidade à oxidação similar ao óleo de Soja e 

superior ao óleo comercial FR3™. 

 

TABELA 10.  Efeito da adição de aditivos antioxidantes no período de indução das 

amostras de OVI de Crambe. 

Amostra de OVI Teor e tipo de Antioxidante 
Período de Indução (h) 

110º C 130º C 

Crambe s/ADT - 2,44 0,46 

Soja s/ADT - 12,0 2,71 

Soja c/ ADT 0,3% (m/m) TBHQ 56,0 12,50 

Soja FR3™ Não Identificado 11,70 3,27 

Crambe 0,1% (m/m) DBPC 6,60 0,55 

Crambe 0,2% (m/m) DBPC 9,40 2,51 

Crambe 0,3% (m/m) DBPC 11,60 3,05 

Crambe 0,1% (m/m) TBHQ 25,30 5,30 

Crambe 0,2% (m/m) TBHQ 46,21 9,65 

Crambe 0,3% (m/m) TBHQ 53,0 12,60 

FONTE: O Autor (2010). 

 

Os ensaios referentes à estabilidade para a oxidação realizados com o 

equipamento Rancimat 873, foram realizados em duplicata, pelo LACTEC, obtendo 

como resultado final a média simples das duas leituras efetuadas. 
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O gráfico da Figura 20 apresenta a diferença de estabilidade com a variação 

da natureza e da concentração do anti-oxidante. 
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FIGURA 20. Variação do tempo de indução com a concentração de anti-oxidantes. 

FONTE: O Autor (2010). 

 

4.2 ADIÇÃO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE (OMI) AO ÓLEO DE CRAMBE 

Nesta etapa foi avaliado o efeito da adição do OMI sobre as características 

físico-químicas do OVI, a partir da análise de misturas de OVI derivado de Crambe e 

OMI, nas concentrações de 5%, 10% e 15%. A faixa de 5 a 15% escolhida baseou-

se no residual de OMI que ficaria em um equipamento depois da retirada direta do 

óleo, até um valor limitante para complementação do volume em manutenções 

preditivas. 
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O procedimento recomendado para substituição de óleo mineral isolante 

(OMI) por óleo vegetal isolante (OVI) deve ser de tal forma que permaneça o mínimo 

possível de óleo mineral na parte ativa do equipamento. Para que este processo 

seja efetivo, recomenda-se retirar a parte ativa do transformador e deixar em estufa 

no mínimo 24 horas, sob temperatura de aproximadamente 800 C. 

Em seguida ao processo de enchimento, preferencialmente sob vácuo com 

OVI, recomenda-se retirar amostra para verificação do ponto de fulgor e combustão, 

segundo NBR 15422. A viscosidade do óleo vegetal é outro parâmetro importante a 

ser verificado após substituição do OMI por OVI em transformadores elétricos.

 Conforme tabela 11, é verificado um nível de acidez acima do recomendado 

pela NBR 15422. No entanto, este valor pode ser reduzido através de processo 

químico, utilizando um catalisador alcalino em proporções definidas para o valor de 

acidez encontrado. A redução da acidez pode também ser alcançada através de um 

processo físico, onde a volatilização dos ácidos graxos livres (AGL) é conseguida 

através de aplicação de pressão reduzida, e elevação de temperatura. Segundo 

Gunstone (2007), estas ações devem ser precedidas por um tratamento adsorsivo, 

utilizando terra de branqueamento. 

O nível de umidade é facilmente reduzido através de equipamento termo-

vácuo ou utilização de adsorventes específicos para remoção de molécula de água. 

Conforme tabela 11, para as três concentrações diferentes de OMI 

adicionadas ao óleo de Crambe, houve uma redução significativa do ponto de fulgor, 

desqualificando-o como fluido de segurança, ou seja, todas as misturas 

apresentaram valores inferiores a 275 0C, estabelecidos na NBR 15422. 
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TABELA 11. Resultados de Análises da Adição de OMI ao OVI de Crambe 

PARÂMETROS 
FÍSICO-QUÍMICOS 

OMI ADICIONADO AO OVI (%) 

5% 10% 15% 

DBPC TBHQ DBPC TBHQ DBPC TBHQ 

Acidez  mgKOH/g Óleo 1,65 1,71 1,59 1,65 1,45 1,30 

Teor de água (ppm) 358 354 345 365 318 286 

Fator de potência a 100º C (%) 2,7 2,9 2,5 3,1 2,5 6,8 

Rigidez dielétrica (kV) 53 44 50 48 37 51 

Viscosidade a 40 
0
C (cSt) 49,61 48,11 45,68 46,05 40,66 42,69 

Viscosidade a 100 
0
C (cSt) NR 10,31 10,62 9,61 8,83 8,98 

Densidade a 20
 0
C (g/ml) NR 0,9073 0,9053 0,9056 0,9037 0,9037 

Ponto de Fulgor (
0
C) 214 222 204 198 184 202 

Ponto de Combustão (
0
C) 270 282 232 242 212 222 

Rancimat 110
0
C 13,03 58,50 25,80 52,40 18,60 66.74 

Rancimat 130
0
C 3,05 14,50 3,70 13,40 4,35 16,11 

NR – NÃO REALIZADO 

FONTE: O Autor (2010). 

 

4.3 SUBSTITUIÇÃO DO OVI DE SOJA POR OVI DE CRAMBE EM 

TRANSFORMADOR 

Nesta etapa foram realizados ensaios elétricos comparativos em 

transformador de distribuição de 75 kVA, projetado e construído para operar com 

óleo vegetal isolante derivado de soja. Devido a maior viscosidade do óleo vegetal, 

os transformadores possuem uma quantidade maior de radiadores para dissipação 

do calor interno gerado nas bobinas. 

Os ensaios elétricos se referem principalmente a verificação da condição do 

isolamento sólido, composto em sua maior parte pela celulose e também pelo 

isolamento líquido, neste caso, o óleo vegetal isolante, conforme figura 21. 
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FIGURA 21. Esquema simplificado do transformador. 

FONTE: O Autor (2010) 

 

O transformador foi submetido aos ensaios dielétricos antes da substituição 

do OVI de Soja por Crambe, cujos valores estão contidos na tabela 12. 

 

TABELA 12. Ensaios Dielétricos em Transformador com OVI de Soja 

ENSAIOS ELÉTRICOS EM TRANSFORMADOR COM OVI DE SOJA 

Número Série Megger  (MΩ) Fator de Potência  (%) Dielétrico 
(Hi-Pot) μA 0942984  2,5 kV 0,5 kV  Medido Corrigido 

Gedis H – M 5.000  H – M – X 
G
 0,65 0,60 kV μA 

5607916101 H – X 8.000  H – M – X 
ust

 0,87 0,80 5 1,1 

FABR: WEG X – M  3.500 X  - M – H 
G
 0,68 0,62 10 2,0 

Óleo Tipo SOJA      15 3,5 

Potência 75 kVA     20 5,8 

Temperatura 26º C 24º C 22º C 

Impedância (%) 3,41    

Data fabricação MAIO/2008    

Umidade 
Relativa 

47% 63% 60% 

Tensão (V) 13800/220/127 

FONTE: O Autor (2010) 

Isolação  

Sólida Líquida 

Papel Kraft OVI 

Envelhecimento 

Transformador 
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Para realizar a substituição do óleo, o transformador passou pela seguinte 

sequência de atividades: 

1 - retirada do OVI de soja; 

2 - retirada da parte ativa do tanque; 

3 - colocado a parte ativa em estufa a, aproximadamente, 80 ºC, por duas semanas; 

4 - limpeza interna do tanque; 

5 - colocado óleo vegetal isolante de Crambe no transformador. 

Fechado o transformador aparafusando a tampa superior no seu local de 

origem. Após fechado, o transformador foi submetido aos ensaios dielétricos, cujos 

resultados se encontram na tabela 13. 

 

TABELA 13. Ensaios Dielétricos em Transformador com OVI de Crambe 

ENSAIOS ELÉTRICOS EM TRANSFORMADOR COM OVI DE CRAMBE 

Número Série Megger  (MΩ) Fator de Potência  (%) Dielétrico 
(Hi-Pot) μA 0942984  2,5 kV 0,5 kV  Medido Corrigido  

Gedis H – M 3000  H – M – X 
G
 0,99 0,95 kV μA 

5607916101 H – X 4000  H – M – X 
ust

 1,61 1,47 5 13,5 

FABR: WEG X – M  1000 X  - M – H 
G
 1,56 1,42 10 26 

Óleo Tipo CRAMBE      15 36 

Potência 75 kVA     20 46 

Temperatura 23º C 22º C 22º C 

Impedância (%) 3,41    

Data fabricação MAIO/2008    

Umidade 
Relativa 

45% 48% 65% 

Tensão (V) 13800/220/127 

FONTE: O Autor (2010) 

 

Os resultados dos ensaios dielétricos no transformador antes e após a 

substituição do óleo de Soja por óleo de Crambe apresentaram valores similares. 
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É recomendado após a energização do transformador, retirada de amostras 

de OVI, em períodos regulares, para avaliação e acompanhamento do teor de gases 

gerados e também dos aspectos físico-químicos, principalmente os parâmetros 

referentes ao índice de acidez, viscosidade e fator de perdas dielétricas. 

 

4.4 COMPARATIVO DOS ENSAIOS FÍSICO-QUIMICOS 

Os óleos vegetais isolantes, derivados de Soja e Crambe foram ensaiados 

de acordo com a norma específica para óleos vegetais, NBR 15422. 

Os resultados estão evidenciados na tabela 14, onde a viscosidade 

apresentou, para o OVI de Crambe, valor um pouco acima do referido em norma. 

No entanto, como a tendência da viscosidade é diminuir com o crescimento 

da temperatura e o líquido isolante do transformador geralmente está próximo de 

80ºC, sugere-se realizar o ensaio de viscosidade próximo a temperatura de 

operação do transformador.  

O ensaio referente ao índice de acidez poderá ser facilmente corrigido para 

valores estabelecidos em norma através de catalisador alcalino. 

 



116 

TABELA 14. Comparativo dos ensaios físico-químicos em OVI de crambe e soja 

Caracterização 
Físico-Química 

OVI CRAMBE OVI SOJA 
Valores Limites 

ABNT NBR 15422 

Índice de neutralização 0,16 0,03 máx. 0,06 mg KOH/g 

Teor de água 35 86 máx. 200 ppm 

Cor <1 < 1 máx. 1,0 

Densidade a 20 °C 0,9087 0,9190 máx. 0,96 g/ml 

Fator de potência a 20 e 
100°C  

0,12 e 2,5 0,055 e 0,57 máx. 0,20 e 4,0 % 

Ponto de fulgor 322 328 mín. 275°C 

Ponto de combustão 340 358 mín. 300°C 

Rigidez dielétrica 71 55 mín. 30 kV 

Viscosidade cinemática 
a 40 e 100 °C 

52,19 e 10,80 34,84 e 7,82 máx. 50,0 e 15,0 cSt 

Ponto de fluidez -14 -12 máx. -10°C 

Enxofre corrosivo Não Corrosivo Não corrosivo Não Corrosivo 

Teor de PCB ND ND Não detectável 

FONTE: NBR 15422 adaptado. 

 

4.5 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM OVI DE CRAMBE 

Após os ensaios de dielétricos no transformador, foi escolhido um ponto 

estratégico do sistema elétrico do oeste paranaense, para instalação do mesmo. 

Foi escolhida uma subestação distribuidora de energia, com potência 

instalada de 104 MVA, onde o transformador com óleo vegetal isolante de Crambe 

tem a função de alimentação do sistema de proteção e controle da subestação, bem 

como iluminação, resistências de aquecimento de painéis, motores de ventilação 

forçada e comutadores sob carga dos transformadores de potência. 
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Após 24 horas da instalação e operação do transformador, retirou-se uma 

amostra de óleo vegetal isolante de Crambe para análise cromatográfica. 

 

 

FIGURA 22. Transformador com OVI de crambe em operação 

FONTE: O Autor (2010). 

 

Na tabela 15, foram registrados os resultados referentes à análise 

cromatográfica realizada no óleo vegetal isolante de Crambe e comparado com 

resultados apresentados por transformador em idênticas condições de 

carregamento, isolado com óleo vegetal isolante de Soja. 
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TABELA 15.  Análise cromatográfica de OVI de crambe e soja 

Gás Encontrado 
Teor de gás no 

OVI DE CRAMBE (ppm) 
Teor de gás no 

OVI DE SOJA (ppm) 

HIDROGÊNIO (H2) 133 158 

OXIGÊNIO (O2) 1116 1112 

NITROGÊNIO (N2) 52273 72991 

METANO (CH4) 21 70 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 378 448 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 3214 11351 

ETILENO (C2H4) 29 15 

ETANO (C2H6) 290 40 

ACETILENO (C2H2) NÃO DETECTADO NÃO DETECTADO 

FONTE: O Autor (2010) 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISE ECONÔMICA DA CULTURA DE CRAMBE 

5.1 EXPERIMENTO REALIZADO EM CASCAVEL 

Para avaliar o potencial de produção de crambe e análise econômica da 

cultura na cidade de Cascavel, foi implantado um experimento em área da estação 

de pesquisas agronômicas da Fazenda Escola, pertencente à Faculdade Assis 

Gurgacz (FAG), em 14 de abril de 2009. A cidade de Cascavel está situada na 

região Oeste do Paraná, com altitude de 680 metros em nível do mar. O solo da área 

foi classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico típico, segundo EMBRAPA 

(2006). 

Para a instalação do experimento foi empregado o delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições e cinco tratamentos ou critérios de adubação, 

citados a seguir: 

1- sem adubação;  

2- adubação com 210 kg.ha-1 de N, P2O5 e K2O na formulação 8-16-16; 

3- adubação com 3100 kg.ha-1 de esterco de aves;  

4- adubação com 210 kg.ha-1 de N, P2O5 e K2O na formulação 8-16-16 mais 3100 

kg.ha-1 de esterco de aves;  

5- adubação com 210 kg.ha-1 de N, P2O5 e K2O na formulação 8-16-16 mais 200 

kg.ha-1 de adubação com sulfato de amônio (45% N) em cobertura 20 dias após a 

emergência (DAE). 
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Os tratamentos foram realizados no momento do plantio a lanço, exceto a 

adubação de cobertura que foi realizada aos 20 DAE. As parcelas constituíram-se de 

quinze linhas com 6,0 metros de comprimento espaçados a 15,8 cm entre si. A área 

útil total foi formada pelas sete fileiras centrais excluindo-se 0,50 metros nas 

extremidades totalizando 5,5 m2. 

Para a semeadura foi utilizada semeadora de fluxo contínuo, com densidade 

de 25 sementes por metro linear a 3 cm de profundidade da variedade “FMS 

Brilhante”. 

A emergência das sementes pode ser percebida cinco dias após a 

semeadura. O plantio foi realizado no sistema direto sobre a palha de soja, e no 

inicio necessitou-se de irrigação para melhorar a germinação, devido a estiagem no 

mês de abril. Para o controle de ervas daninhas utilizou se a capina manual, e o 

controle de pragas e doenças não foi necessário. 

A colheita foi realizada após a cultura completar seu ciclo, ou seja, 105 DAE. 

Segundo Pitol (2008), a colheita deveria ocorrer aos 95 DAE, mas devido as 

condições climáticas ocorridas na região, o ciclo se estendeu. 

Para a análise colheu-se as setes fileiras centrais, excluindo-se 0,50 metros 

nas extremidades, totalizando uma área de 5,5 m2. As fileiras foram cortadas 

manualmente com uma foice e com o auxilio de um trator e um batedor para trilhar 

as parcelas. Foram realizadas as pesagens analisando a produtividade (kg.ha-1), e 

no laboratório foi feito a extração de óleo a quente com solvente, do crambe com 

casca, no sistema para determinação de gordura (soxhlet), modelo TE-044. 

A análise estatística foi efetuada seguindo-se o modelo de análise variância, 

realizadas com o programa SISVAR, sendo as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% e 1% de probabilidade de erro. 
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TABELA 16.  Produtividade de Crambe em função do manejo de fertilizantes. 

Tratamentos (kg.ha
-1

) Produtividade ( kg. ha
-1

) Teor de Óleo (%) 

Testemunha 801,5 b 16,54 b 

NPK 1253,0 a b 17,49 b 

Esterco de aves 1350,5 a 22,45 a b 

NPK + Cobertura 1450,5 a 20,84 a b 

NPK + Esterco de aves 1712,0 a 25,22 a 

CV (%) 17,1 15,74 

Teste F * * 

Médias seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro analisado, não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
CV = Coeficiente de variação; * = significativo a 5% de probabilidade de erro. 

FONTE: MAI NETO E PRIMIERI (2009) 

 

Estatisticamente os tratamentos com esterco de aves, NPK + cobertura e 

NPK + esterco de aves não diferiram entre si, pois os mesmos apresentaram 

resultados dentro da faixa de produtividade pesquisados pela Fundação MS. 

Segundo Pitol (2008), há dados que comprovam que o Crambe responde a 

adubações, porém ainda não há recomendações especificas e até que nível de 

adubação é viável. 

A semente de Crambe é pequena, redonda e leve, depois de colhida 

apresenta o grão recoberto por uma fina casca cinza, que pode ser facilmente 

retirada melhorando o processo de extração de óleo e viabilizando o transporte, 

conforme Baez (2007). 

Em relação ao teor de óleo houve diferença significativa, sendo o tratamento 

que mais se destacou o da interação entre NPK e esterco de aves apresentando 

25,22% de óleo. 

Segundo Machado et al (2007), a prensagem do grão com casca apresenta 

menor obtenção de óleo, na ordem de 26%, a eficiência da extração do óleo 

aumenta quando realizado sem casca. 
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Wang et al (2003), afirma que o teor de óleo pode chegar até 38% 

dependendo das condições climáticas e da fertilidade do solo. 

Os demais tratamentos ficaram na faixa de 16,54%, sendo o mínimo obtido 

na testemunha, e 22,45% de teor de óleo para adubações com esterco de aves. A 

interação entre NPK e cobertura nitrogenada apresentou 20,84% e a adubação de 

base com NPK 17,49%. O teor de óleo obtido apresentou coeficiente de variação de 

15,74%, com comportamento homogêneo de média dispersão, sendo significativo a 

5% de probabilidade de erro. 

 

5.2 ASPECTO ECONÔMICO DO EXPERIMENTO COM PLANTIO DE CRAMBE 

Para avaliar o aspecto econômico, baseou-se na produtividade relativa de 

1500 kg.ha-1, onde o custo médio encontrado foi de R$0,30.kg-1 e R$0,57.L-1, neste 

caso considerando a negociação da torta por R$200,00 a tonelada. 

Segundo dados obtidos pela FAG (2009), na extração mecânica por 

prensagem, cada tonelada de Crambe produz aproximadamente 650 a 700 kg de 

torta ou farelo. Valores comparativos são apresentados na Tabela 17. 

Dependendo da tecnologia de extração do óleo, o co-produto resultante 

apresenta características distintas. A extração mecânica gera um produto 

denominado torta, com um residual de óleo de em torno de 20%. No processamento 

com solvente, a extração é mais eficiente e o residual de óleo é de cerca de 2% no 

co-produto chamado de farelo. 

Segundo Roscoe et al (2010), as tortas apresentam maior valor energético 

quando comparado com o farelo, porém esse último possui maior percentual de 

proteínas. No entanto, é necessário cautela em relação à quantidade de alimentos 
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com valores energéticos elevados de origem lipídica, que deve compor uma dieta a 

ser ministrada para ruminantes. Segundo o órgão responsável pela defesa animal e 

vegetal dos Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), é permitido até 

4,2% de farelo de Crambe na dieta de bovinos de corte. 

 

TABELA 17. Custo médio de produção da cultura Crambe e Soja. 

Insumos 
Custo Médio Soja 

(R$. ha
-1

) 
Custo Médio Crambe 

(R$. ha
-1

) 

Semente/tratos 171,69 60,00 

Fertilizante 356,00 150,00 

Glifosato 50,24 20,00 

Herbicida Seletivo 68,26 59,50 

Inseticidas 89,15 - 

Fungicidas 114,04 - 

Sub total 849,38 289,50 

Serviços 
Custo Médio Soja 

(R$. ha
-1

) 
Custo Médio Crambe 

(R$. ha
-1

) 

Plantio 59,77 40,00 

Defensivos* 59,22 20,00 

Colheita 39,68 90,00 

Transporte Interno 56,10 10,00 

Total 1.064,15 449,50 

PRODUÇÃO MÉDIA SOJA: 3000 kg.ha
-1

. PRODUÇÃO MÉDIA CRAMBE: 1500 kg.ha
-1

. 
* DEFENSIVOS: INSETICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

FONTE: Adaptado de Fundação MS para a Soja e FAG para o Crambe (2009). 

 

Conforme Jasper (2009), em experimento realizado em Botucatu, interior do 

Estado de São Paulo, os custos totais para produção do quilograma do grão de 

Crambe e litro de óleo foram respectivamente de R$0,55 kg-1 e R$1,48 L-1, o que 

corresponde ao custo da saca de R$ 33,06. 
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E de acordo com o boletim Tecnologia e Produção 2008/2009, da Fundação 

MS, o custo da saca de soja, envolvendo as mesmas etapas analisadas do Crambe, 

foi de R$39,27, ou seja, 18,78% superior ao custo de produção de Crambe. 

Uma das alternativas viáveis que poderia ser utilizadas para reduzir 

significativamente o custo de produção de Crambe seria plantar sem aplicação de 

fertilizantes, utilizando apenas a fertilidade residual do solo. Poderia também plantar 

a cultura a lanço, reduzindo-se assim o custo com operações mecanizadas. 

O custo médio estimado de produção divulgado pela Fundação MS, 

referente ao ano de 2007 foi de R$0,21 kg-1, conforme tabela 16. 

 

TABELA 18. Estimativa do custo da produção de Crambe. Maracaju MS. 

Insumos / Operações Descrição (ha
-1

) Custo Estimado (R$. ha
-1

) 

Manejo de Invasoras Glifosato 2,0 l 23,00 

Pulverização - 7,00 

Sementes 15 kg 15,00 

Trato de Sementes - - 

Operação de Plantio - 30,00 

Adubação 150 kg (12-15-15) 130,00 

Colheita - 60,00 

Transporte - 12,00 

Total - 277,00 

PRODUÇÃO MÉDIA: 1400 kg.ha
-1

. CUSTO ESTIMADO DE PRODUÇÃO: R$0,21. kg
-1

 

FONTE: Fundação MS (2007).
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos a partir da avaliação dos parâmetros analisados neste 

estudo permitem concluir que: 

 

1 A cultura de Crambe não compete com terras agricultáveis utilizadas para 

geração de produtos alimentícios; 

2 A cultura de Crambe pode ser implementada no Oeste do Paraná e Sul do Mato 

Grosso do Sul para produção de OVI para transformadores; 

3 O óleo vegetal isolante derivado de Crambe devidamente aditivado com 

antioxidante de grau alimentício apresenta estabilidade à oxidação similar ao 

óleo de Soja e maior que do produto comercial existente FR3™, conforme 

tabela 10; 

4 O custo médio estimado para produzir Crambe é menor do que o custo médio 

para produzir Soja; 

5 É possível melhorar a geração de renda na agricultura familiar com a cultura do 

Crambe, em períodos de entre safra. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Visando a continuidade dos estudos referentes à utilização de OVI, derivado 

de Crambe em equipamentos elétricos, sugere-se a realização das seguintes 

pesquisas: 
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1 Avaliação de diferentes antioxidantes naturais e sintéticos e suas misturas para 

extensão da vida útil do OVI de Crambe em transformadores; 

2 Estudo visando avaliar a variação da viscosidade do óleo de Crambe e Soja, em 

função das diferentes temperaturas ocasionadas pelo ciclo de carga de um 

transformador em operação; 

3 Avaliar a taxa de geração de gases combustíveis em comparação com o OVI de 

Soja, em transformadores elétricos; 

4 Análise da sustentabilidade da cadeia produtiva do Crambe, como provedor de 

líquido isolante para transformadores, utilizando a ferramenta de Análise de 

Custos Completos (ACC). 
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