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RESUMO 

 

Os ésteres naturais isolantes (ENIs) são uma alternativa que vem sendo desenvolvida 
para o óleo mineral isolante, proveniente do pétroleo. As principais vantagens dos 
ENIs são a sua biodegradabilidade, melhor segurança contra fogo e explosão e sua 
procedência de fontes renováveis (óleos-base vegetais). A grande desvantagem dos 
ENIs é, no entanto, sua menor resistência a oxidação. Além disso, hoje não existe 
consenso entre órgãos normativos sobre qual é o melhor ensaio para se determinar a 
resistência a oxidação. Neste trabalho foram determinadas as variações químicas 
(composição e espectro infravermelho) de diferentes ENIs após a realização de 
diferentes ensaios de envelhecimento acelerado (Rancimat, ASTM D2440 e IEC 
61125). Os resultados indicaram que os métodos mais agressivos em termos de 
alterações químicas nos ENIs envelhecidos foram o ASTM, IEC e Rancimat 
respectivamente. Os dados da composição química se correlacionaram bem 
(R2>0,85) com o aumento de viscosidade cinemática e o índice de neutralização. As 
variações nos espectros de infravermelho se mostraram coerentes com a literatura 
revisada sobre óleos comestíveis oxidados. Finalmente, dados de 23 artigos foram 
utilizados para criar um modelo preditivo via Redes Neurais Artificiais (RNA) para 
calcular a resistência a oxidação do óleo vegetal base do ENI. O modelo otimizado 
teve coeficiente de determinação globla de 0.995 com erro médio a 4 desvios-padrão 
de 1,5 h. Calculando o período de indução (PI) dos ENIs por esse modelo, chegou-se 
a valores inferiores aos medidos em laboratório, indicando um impacto significativo da 
aditivação do ENI no valor final do PI. 



 
 

ABSTRACT 

The insulating natural esters (NEIs) were developed as an alternative to mineral 

insulating oil. The NEIs main advantages are their renewable sources (vegetable base 

oils), as well as their high biodegradability and greater safety against fire and explosion. 

The major drawback of NEIs is, however, its lower oxidative resistance. Moreover, 

today there is no consensus among regulatory agencies on which is the best test to 

determine the oxidative resistance. In this work, the chemical changes were 

determined (fatty acid composition and infrared spectrum) after conducting different 

accelerated aging tests (Rancimat, ASTM D2440 and IEC 61125). The results 

indicated that the most aggressive methods towards the NEIs in terms of chemical 

changes were ASTM, IEC and Rancimat respectively. The data from the chemical 

composition determination correlated well (R2> 0.85) to the increase in kinematic 

viscosity and acid number. Variations in the IR spectra are shown to be consistent with 

the literature review on the oxidation of edible oils. Finally, data from 23 articles was 

used to create a predictive model using Artificial Neural Networks (ANN) to calculate 

the oxidation resistance of vegetable base oils. The optimized model had a 

determination coefficient of 0.995 with an average error (4 standard deviations) of 1.5 

hours. The calculated values of induction period (IP) for the NEIs were found to be 

lower than the measured ones, indicating a significant impact of the additives in the 

NEIs in the final IP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa dos Institutos LACTEC com a 

CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) intitulado “Avaliação da estabilidade 

a oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres naturais (Óleos Vegetais Isolantes) 

novos e em uso”. O objetivo geral do projeto é aplicar diferentes metodologias de 

avaliação da resistência a oxidação a Ésteres Naturais Isolantes (ENIs) 

comercialmente disponíveis. 

Transformadores de energia utilizam conjuntos isolantes que, na maioria dos 

casos, consistem de óleo mineral isolante e papel kraft. O óleo é um componente 

fundamental do transformador, sendo responsável pela refrigeração e pelo isolamento 

dos circuitos elétricos e magnéticos. Do ponto de vista da transferência de calor, a 

viscosidade e densidade do óleo são fatores importantes, uma vez que o resfriamento 

dos transformadores é feito pelo fluxo convectivo do líquido isolante (BEZERRA, 2009; 

SILVA et al., 2012). 

O óleo mineral é um material proveniente da destilação do petróleo, 

correspondendo à fração obtida entre 300 e 400 ºC, podendo ser, o destilado, de 

origem parafínica ou naftênica.  O óleo mineral isolante (OMI) é formado por uma 

mistura de compostos, onde grande parte das moléculas é constituída por 

hidrocarbonetos e, em menores quantidades, por compostos que possuem nitrogênio, 

enxofre e oxigênio em sua composição. As vantagens do OMI em relação aos Ésteres 

Naturais Isolantes (ENIs) são suas características dielétricas e físico-químicas exceto 

pelo seu ponto de inflamabilidade e também pela sua biodegradabilidade, que é muito 

baixa (UHREN, 2007). 

O fluido isolante à base de éster natural (óleo vegetal) é formado por um óleo base 

vegetal podendo ser alto (girassol geneticamente modificado) ou baixo oleico (soja e 

milho) e aditivos. É feito um tratamento de secagem e neutralização mais rigoroso que 

o utilizado para óleos vegetais comestíveis e, em geral, tem-se um carregamento 

maior de antioxidantes (UHREN, 2007; WILHELM et al, 2013). Os ENIs apresentam 

como principal desvantagem em relação ao óleo mineral isolante (OMI) a sua 

susceptibilidade à oxidação. Existem dois tipos de degradação descritos para o óleo 

vegetal comestível: a hidrolítica e a oxidativa (MORETTO e FETT, 1998). 
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A estabilidade à oxidação faz referência à reação química que acontece entre o 

oxigênio e o isolante líquido. Este processo é acelerado por fatores como altas 

temperaturas, presença de água ou umidade, ácidos e/ou metais, como cobre. 

Quando uma amostra é afetada pelo aumento da taxa de oxidação em relação ao 

tempo, a vida útil do isolante diminui. No caso dos óleos de tipo vegetal isolante esse 

aumento na taxa de oxidação leva a alterações físicas que, por sua vez, levam a 

mudanças nas propriedades do isolante, como aumentos na viscosidade, índice de 

neutralização ou acidez e fator de perdas dielétricas (WILHELM et al, 2011).  

O desempenho do ENI no transformador dependerá, além das condições 

operacionais do equipamento, da composição química do óleo, da formulação do óleo 

(quantidade e tipo de aditivos antioxidantes adicionados) e do processo de produção 

propriamente dito, adotado pelos fabricantes. Para aprimorar a estabilidade a 

oxidação são adicionados aditivos antioxidantes pelos fabricantes do fluido isolante à 

base de ésteres naturais. Esses aditivos atuam como compostos autossacrificantes 

na fase inicial do processo de oxidação dos ésteres naturais. Uma vez consumidos 

nesse processo, será dado início ao processo de oxidação das moléculas dos ésteres 

naturais (WILHELM et al, 2015).  

 

Tabela 1. Comparativo das vantagens do OMI vs OVI/ENI. 

Propriedade OMI OVI/ENI 

Fluidez (viscosidade) Alta Baixa 

Resistência a oxidação Muito alto Baixo 

Biodegradabilidade Muito baixo Alto 

Fonte renovável Não Sim 

Risco de incêndio/explosão Médio Baixo 

 

Os métodos disponíveis para monitorar a oxidação de óleos vegetais podem se 

basear em: absorção de oxigênio, perda de substrato, formação de radicais livres e a 
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formação de produtos primários e secundários de oxidação. As técnicas para 

monitorar a oxidação, por sua vez, podem ser: titulação iodométrica, espectroscopia 

na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para a determinação 

de peróxidos, determinação da p-anisidina, Rancimat para determinação do índice de 

estabilidade a oxidação (OSI) (SHAHIDI e ZHONG, 2005). 

Existem também várias metodologias normatizadas para avaliar a estabilidade a 

oxidação de óleos minerais e vegetal (biodiesel e isolante), como: 

 IEC 61125C (mede borra, acidez total, viscosidade e fator de perdas 

dielétricas), especificada para óleo mineral e vegetal isolantes.  

 ASTM D2440 (mede borra e acidez total), especificada para óleo mineral 

isolante. 

 ASTM D2112 (método da bomba rotatória, mede o tempo de consumo de 

oxigênio), especificada para óleo mineral isolante. 

 EN 14112 (método Rancimat, que mede a condutividade dos compostos 

voláteis em água), especificada para biodiesel.  

 

A indústria dos ENIs, assim como a do biodiesel e alimentícia, tem hoje uma 

carência em relação à engenharia de produto dos óleos vegetais. Sabe-se que a 

composição química do óleo vegetal, principalmente o teor de insaturações é um 

limitante na resistência a oxidação. A falta de correlações matemáticas ou de modelos 

implícitos que correlacionem a composição química do óleo vegetal e a sua resistência 

a oxidação faz com que a indústria trabalhe empiricamente na otimização da 

resistência a oxidação com blendas e hidrogenação parcial, por exemplo, para reduzir 

as insaturações.  

Neste trabalho, além de analisar o efeito do envelhecimento, por diferentes 

métodos, na composição química, buscou-se obter um modelo de resistência a 

oxidação para os óleos base (óleos vegetais utilizados na formulação do ENI). Apesar 

do escopo do modelo não ter abrangido os aditivos antioxidantes adicionados ao ENI, 

uma revisão da literatura foi feita para complementar o estudo, permitindo a 

engenharia de produto e assim determinar os melhores parâmetros para os ENIs tanto 

em termos de tipo de óleo base quanto de aditivos antioxidantes. 
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Este trabalho foi dividido em cinco capítulos, dos quais o primeiro define os 

objetivos buscados durante o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida são 

apresentados a revisão bibliográfica e o estado da arte sobre ésteres naturais 

isolantes, os métodos para determinação de sua resistência a oxidação e a 

modelagem matemática do fenômeno de oxidação. A metodologia (equipamentos e 

métodos) é descrita para os ensaios realizados no escopo do projeto de pesquisa, do 

qual foram utilizados parte dos dados, e para os ensaios e modelos matemáticos 

criados neste trabalho. Na sequência, são apresentados os resultados da 

caracterização inicial, dos diferentes envelhecimentos e dos modelos matemáticos 

criados a partir dos dados. Finalmente, a conclusão e as referências bilbiográficas 

fecham a apresentação do trabalho desenvolvido. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Determinar o efeito do envelhecimento, realizado por diferentes métodos, na 

composição química de ENIs e modelar matematicamente a resistência à oxidação 

dos óleos base. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a composição química em termos de ácidos graxos de 

diferentes ENIs comercialmente disponíveis. 

 Determinar a composição química em termos de ácidos graxos de ENIs 

envelhecidos por diferentes métodos (ASTM D2440, IEC 61125 e 

Rancimat).  

 Avaliar variações nos espectros de infravermelho dos ENIs durante o 

envelhecimento por diferentes métodos (ASTM D2440, IEC 61125 e 

Rancimat). 

 Correlacionar a variação da composição química com os parâmetros 

físico-químicos após o envelhecimento por diferentes métodos (ASTM 

D2440, IEC 61125 e Rancimat). 

 Aplicar o método de redes neurais artificiais para criar um modelo 

matemático que correlacione a composição química com a resistência 

a oxidação de ENIs. 

 Fazer um levantamento do estado da arte sobre o uso e efeito de 

aditivos antioxidantes sintéticos em óleos vegetais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentadas as aplicações dos óleos isolantes nos 

transformadores, em seguida, descritos os óleos vegetais utilizados como óleos-base 

na formulação de ENIs e as metodologias disponíveis para medir a resistência a 

oxidação. Finalmente são revisados conceitos de modelamento matemático para 

correlação da composição química com a resistência a oxidação. Em função do 

impacto da aditivação na resistência a oxidação de ENI e do fato de não ter sido 

incluído no escopo do modelo matemático a quantidade e o tipo de aditivo 

antioxidante, fez-se necessário um levantamento do estado da arte sobre aditivos 

sintéticos utilizados em óleos vegetais, para se ter a informação da contribuição para 

a resistência a oxidação do óleo base e também dos aditivos. 

 

 

3.1. TRANSFORMADORES E SEU SISTEMA ISOLANTE 

Os transformadores são os equipamentos mais importantes do sistema elétrico de 

potência. Eles estão presentes desde a planta geradora, onde elevam a tensão para 

níveis adequados à transmissão a longas distâncias, até a distribuição, diminuindo a 

tensão a níveis para utilização residencial (SILVA et al., 2012). Os equipamentos 

possuem a função de alterar a tensão por meio de indução eletromagnética do 

primário (entrada) para o secundário (saída). Em uma situação ideal, não haveria 

perda de potência, mas na realidade essa perda é inerente ao processo e relacionada 

ao transformador, à voltagem de entrada/saída (NEVES e MÜNCHOW, 2010). 

Atualmente ainda se utiliza como fluido isolante em muitos transformadores (novos 

e antigos) o OMI (óleo mineral isolante), mas existem diversos projetos de 

concessionárias de energia que visam migrar para os ENIs devido a sua maior 

segurança, biodegradabilidade e por serem oriundos de fonte renovável. Os principais 

ésteres naturais isolantes (ENIs) ou óleos vegetais isolantes (OVIs) utilizados no Brasil 

são os produtos comerciais com nome fantasia de Envirotemp® FR3™, Biotemp®, 

Biovolt® A e Biovolt® B. O óleo Envirotemp® FR3™ é comercializado e produzido 

pela empresa Cargill e é obtido do óleo de soja; o Biotemp® é comercializado e 

produzido pela empresa ABB tendo como base o óleo de girassol obtido a partir de 
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sementes geneticamente selecionadas (com alto teor de ácido oleico); e os óleos 

Biovolt® A e Biovolt® B, sendo o primeiro formulado a partir do óleo de milho e o 

segundo de soja, são comercializados pela empresa Mineraltec, empresa paranaense 

(TULIO, 2008 e WILHELM, 2010). 

 

3.2. ÓLEOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE FLUIDOS ISOLANTES 

 

Como citado anteriormente, a principal desvantagem dos ENIs em relação ao OMI 

é sua menor resistência a oxidação. Segundo Wilhelm e colaboradores (2011), a 

degradação do ENI segue o mesmo mecanismo de degradação reportado para o óleo 

vegetal comestível. Na presença de oxigênio, foi sugerida para o ENI a ocorrência 

preferencial da rancidez oxidativa que está diretamente relacionada com a presença 

de ácidos graxos insaturados (WILHELM et al., 2011). Trata-se da reação do oxigênio 

atmosférico com as duplas ligações desses ésteres, cuja reatividade aumenta com o 

aumento do número de insaturações na cadeia. A reação de oxidação produz 

peróxidos e hidroperóxidos (produtos primários). Estes compostos por uma série de 

reações paralelas produzem os compostos voláteis como aldeídos e cetonas 

(produtos secundários) (TULIO, 2008). Na presença de umidade, Wilhelm e 

colaboradores (2011) sugerem que a degradação do ENI se dá preferencialmente pela 

hidrólise dos triacilglicerois com produção de ácidos graxos livres. 

A estabilidade a oxidação de óleos vegetais é, primeiramente, limitada pelo nível 

de insaturações, pois as duplas ligações funcionam como locais reativos onde ocorre 

a oxidação. Quanto maior a quantidade de ligações duplas, maior a probabilidade do 

óleo oxidar. Conhecer a quantidade e a posição das duplas ligações é fundamental 

na avaliação da estabilidade a oxidação pois os ácidos linoleico e linolênico reagem 

com, respectivamente, 40 e 100 vezes mais oxigênio que o ácido monoinsaturado 

(TRASARTI et al., 2012; FOX e STACHOWIAK, 2007). 

Os óleos altamente oleicos (com alto teor de ácido monoinsaturado, maior que 

70%) são a melhor opção entre os óleos vegetais para o uso como ENIs em 

transformadores da rede elétrica. Sua resistência a oxidação chega a ser oito vezes 

maior que a de óleos vegetais comuns (baixo teor de ácido oleico) em mesmas 

condições de aditivação (com alto teor de ácidos insaturados), havendo uma relação 
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exponencial entre a quantidade de ácido oleico presente nos triglicerídeos do óleo e 

sua resistência. Para uso de óleos comuns ou blendas é necessária uma quantidade 

maior de aditivos para compensar essa característica natural de baixa estabilidade a 

oxidação (CANNON e KOTOWSKY, 2001).  

Óleos altamente oleicos (>70%) podem ser produzidos mudando a sua 

composição de ácidos graxos. Isso pode ser feito pela seleção da fonte botânica, por 

variações genéticas, pelo uso de seleção artificial e por manipulações gênicas. A 

principal técnica de modificação genética é a de DNA recombinante de culturas de 

oleaginosas que resultou em variantes com óleos altamente oleicos (MERRILL et al., 

2008). 

A hidrogenação parcial é outra maneira de se conseguir um ENI altamente 

resistente à oxidação. Óleos vegetais com 10-15% de ácido esteárico e palmítico 

podem ter seus ácidos linoleico e linolênico hidrogenados seletivamente a ácido 

oleico. A conversão completa desses poli-insaturados faz com que um óleo, como o 

de soja, possa se equivaler a um óleo de rícino (86% de ácido oleico) ou de girassol 

altamente oleico (85-95%) (CANNON e HONARY, 2001; POPESCU et al., 1969). 

Para aumentar a resistência a oxidação, além da alteração da composição (óleos 

altamente oleicos), pode-se trabalhar na aditivação do ENI pela adição de aditivos 

antioxidantes, sejam estes antioxidantes naturais ou sintéticos. Duas classes 

principais de aditivos antioxidantes são os captadores de radicais quebradores de 

cadeia e os decompositores de peróxido. Os compostos que captam radicais 

quebradores de cadeia dos triacilgliceróis reagem para formar compostos estáveis e 

prevenir a propagação da reação de oxidação (FOX e STACHOWIAK, 2007). 

Os antioxidantes mais comuns desta categoria incluem butil-hidroxianisol (BHA), 

butil-hidroxitolueno (BHT) ou 2-6 di-terc-butil-p-cresol (DBPC), mono-terc-butil 

hidroquinona (TBHQ) e galato de propilo (PG). O papel dos decompositores de 

peróxidos é reagir com hidroperóxidos resultando em componentes estáveis e, por 

consequência, limitando a oxidação. Exemplos comuns de decompositores são a 

glutationa e a catalase (FOX e STACHOWIAK, 2007). 

3.3. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE A OXIDAÇÃO 
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A própria metodologia para medição da resistência a oxidação de ENIs ainda não 

está bem acordada entre fabricantes e órgãos de normatização. Em seguida, são 

apresentados os principais métodos utilizados e seus parâmetros de execução 

aplicados a óleos isolantes em geral e a óleos vegetais comestíveis. 

 

3.3.1. IEC 61125 

 

Este método (IEC, 1992) descreve um teste para avaliar a estabilidade à 

oxidação de líquidos isolantes novos a base de hidrocarbonetos em condições 

aceleradas. O grau de estabilidade à oxidação é estimado através da medida da 

acidez volátil, acidez solúvel e borra. É aplicável para óleos novos inibidos e não 

inibidos. Neste ensaio, uma amostra do óleo mineral isolante é oxidada em um banho 

a 120 °C, na presença de cobre e aborbulhamento de ar por 164 h. O método C 

originalmente previsto para OMI foi modificado para análise de ENIs devido a sua 

menor resistência a oxidação.  Na configuração original o teste era realizado com 

duração de 164h, e foi alterado para 48h quando da análise de ésteres naturais (IEC, 

1992). 

 

3.3.2. RANCIMAT 

 

O índice de estabilidade a oxidação (OSI) é um método condutivimétrico no 

qual produtos voláteis da oxidação são absorvidos em água de alta pureza e a 

oxidação é identificada quando ocorre mudança brusca na condutividade da solução. 

O método pode ser aplicado para óleos e gorduras vegetais (SHAHIDI e ZHONG, 

2005).  

A Figura 1 mostra o esquema de funcionamento de um equipamento 

Rancimat® (ANTONIASSI, 2001). O software do equipamento Rancimat® fornece 

uma curva de condutividade elétrica (μS) em função do tempo (min ou h). As tangentes 

traçadas a partir do ponto de inflexão da curva se interceptam num ponto que 

corresponde na escala de tempo ao período de indução (PI). Na Figura 1 está 

apresentada uma curva típica de condutividade elétrica para determinação do período 

de indução (PI). 
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Figura 1. Esquema de funcionamento de um equipamento Rancimat e curva típica 

de condutividade elétrica para determinação do período de indução (PI). 

Fonte: ANTONIASSI, 2001 

 

Durante o processo de oxidação a altas temperaturas são formados compostos 

voláteis, principalmente ácido acético e ácido fórmico em paralelo a formação de 

hidroperóxidos. Outros produtos secundários como álcoois e compostos carbonílicos 

podem também ser oxidados a ácidos. O método OSI mede a formação de compostos 

voláteis pela medição da variação de condutividade elétrica quando o material 

formado é absorvido em água. O período de indução é definido como o ponto no qual 

a taxa de mudança da oxidação é máxima, representada pelo aumento da 

condutividade (SHAHIDI e ZHONG, 2005). 

A condição operacional do método OSI difere das condições de operação de 

um transformador devido a aceleração da oxidação pelo uso de alta temperatura e de 

um fluxo de ar. O método é uma forma automatizada do método do oxigênio ativo 

(AOM), apesar do OSI medir a variação de condutividade devido aos produtos voláteis 

iônicos gerados e o AOM medir o valor de peróxidos. O ensaio também tem alta 

correlação com o método dos dienos conjugados (SHAHIDI e ZHONG, 2005). 
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Os parâmetros operacionais e seus efeitos no método Rancimat foram 

estudados por Farhoosh (2007), que descobriu que sempre que o óleo está saturado 

com oxigênio o OSI se mantém constante. Para isso é necessário que se faça um 

balanço entre a massa da amostra, o fluxo de ar e a temperatura. (FARHOOSH, 2007). 

Anwar e colaboradores (2003) analisaram óleos e gorduras e concluíram haver uma 

relação entre a temperatura de operação do Rancimat e o logaritmo do período de 

indução. Essa correlação também tinha sido relatada por Hasenhuettl e Wan (1992) 

que avaliaran óleos de diferentes composições químicas que acabaram por gerar 

diferentes retas relacionando a indução em escala logarítmica com a temperatura.  

Ciemniewska-Zytkiewicz e colaboradores (2014) compararam os ensaios de 

Rancimat e de PDSC (calorimetria de varredura diferencial pressurizada) e 

perceberam que a correlação entre a temperatura e o logaritmo do tempo de indução 

(OIT) também é válida (R2 = 0,999) para o ensaio de calorimetria (PDSC). Tan e 

colaboradores (2002) em estudo anterior haviam encontrado correlações mais fracas 

entre o PDSC isotérmico e o Rancimat (R2 entre 0,951 e 0,976). 

Esta é uma dificuldade inerente dos ensaios de estabilidade a oxidação por OSI 

e OIT: a condição de operação dos equipamentos é bastante diferente da realidade 

de operação de um transformador. Em termos de temperatura, os ensaios são 

conduzidos a uma temperatura maior que o dobro que a temperatura de operação 

normal de um transformador. Quando se avalia o OSI ou o OIT a temperaturas altas 

(por exemplo 140 ºC) há uma dificuldade maior em se distinguir os óleos; ao mesmo 

tempo, uma operação a temperatura mais baixa permite uma maior diferenciação mas 

pode fazer com que o processo seja demasiadamente demorado (ANWAR et al., 

2003; HASENHUETTL e WAN,1992).  

No boletim de aplicação do método Rancimat apresentado pela empresa 

Metrohm, fabricante do equipamento Rancimat, encontra-se uma tabela com faixas 

de valores encontrados para diversos óleos vegetais. Esta tabela está reproduzida na  

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados típicos de PI medido pelo método OSI, em equipamento tipo 

Rancimat, para óleos e gorduras vegetais. 
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ÓLEO VEGETAL TEMPERATURA (0C) PERÍODO DE INDUÇÃO (h) 

Canola 130 12-17 

Canola hidrogenada 140 10-11 

Milho 120 aprox. 5 

Olive 120 6-11 

Colza 120 3-5 

Soja 120 1-7 

Girasol 120 1-4 

Amêndoas doces 120 aprox. 4 

Noz 120 aprox. 2 

Fonte: Adaptado de METROHM 

 

3.3.3. ASTM D2112 

 

 É um método rápido para a avaliação da estabilidade à oxidação de óleos 

minerais isolantes novos que contenham inibidor de oxidação (2,6-ditercbutil-p-cresol, 

2,6-ditercbutilfenol, ou ambos). Permite a realização da medida do período de indução 

sob condições prescritas de envelhecimento acelerado. 

Neste ensaio, uma amostra de óleo na presença de água e catalisador de cobre 

é colocada em uma bomba, onde é agitada em rotação axial a 100 rpm, em um ângulo 

de 30° da horizontal, sob uma pressão de oxigênio inicial de 90 psi, num banho com 

temperatura de 140 °C. O indicativo de que o ensaio foi completado se dá pela queda 

específica da pressão. A medida realizada é a do tempo que o óleo leva para reagir 

com um dado volume de oxigênio.  

 

3.3.4. ASTM D2440 

 

Este método (ASTM, 2013) determina a resistência de óleos minerais isolantes 

de transformadores à oxidação sobre condições prescritas de envelhecimento 

acelerado. A estabilidade à oxidação é medida pela propensão de formação de borra 



Página | 13  
 

e produtos ácidos durante a oxidação. É aplicável para óleos novos inibidos e não 

inibidos. 

Neste ensaio, uma amostra de óleo mineral de transformador é oxidada em um 

banho a 110 °C, na presença de cobre e aborbulhamento de oxigênio por 72 e 164 h. 

O óleo é avaliado no final de cada período de envelhecimento pela medida da 

quantidade de borra e ácidos formados. 

 

3.3.5. PDSC 

 

A técnica da calorimetria de varredura diferencial pressurizada (PDSC) pode 

ser usada para medir a estabilidade à oxidação de óleos, gorduras e lubrificantes 

(SHAH et al., 2009). Baseando-se na norma ASTM D 6186 (ASTM, 2013), uma 

pequena quantidade de amostra é pesada e colocada numa célula de teste. A célula 

é aquecida a uma determinada temperatura e pressurizada com oxigênio.  

As vantagens do uso do PDSC sobre o DSC (método sem pressurização) para 

avaliação da estabilidade à oxidação de óleos estão no fato de que com a 

pressurização não ocorre a vaporização da amostra - vaporização esta que pode 

atrapalhar a verificação do início de oxidação pela instabilidade da linha base da curva 

e ocasionar erros na avaliação do resultado - além de manter a concentração 

constante de gás durante o ensaio, permitindo maior confiabilidade no resultado do 

mesmo, visto que esse ensaio depende da quantidade de gás dentro do sistema. 

Com esse ensaio é possível verificar a temperatura de início de oxidação, que 

está relacionada com a estabilidade à oxidação do material e/ou a quantidade de 

aditivos antioxidantes usados no mesmo. 

 

3.3.6. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

O método de espectroscopia na região de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) também pode ser utilizado para avaliar quantitativamente a 

concentração de hidroperóxidos pela medição da banda de absorção da ligação 

oxigênio-hidrogênio. No espectro pode-se identificar a substituição em uma dupla 
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ligação, a formação dos hidroperóxidos e também a formação de aldeídos, cetonas e 

ácidos. Um método desenvolvido para determinar o valor de peróxido do óleo por FTIR 

envolve a reação estequiométrica com o trifenilfosfina (TFF) com formação de óxido 

de trifenilfosfina que tem uma intensa absorção na banda de absorção em 542 cm-1. 

O método FTIR é simples, rápido e tem alta correlação o método de titulação 

iodométrico (SHAHIDI e ZHONG, 2005). 

No espectro da região do infravermelho existem duas bandas que são 

analisadas quando se avalia a resistência a oxidação de óleos vegetais: de 700 a 1500 

cm-1 onde a atividade das duplas ligações conjugadas e a flexão das ligações dos 

compostos alifáticos podem ser observadas e de 2800 a 3800 cm-1 na qual é 

observados o alongamento das ligações dos ácidos graxos e hidroperóxidos. O 

tratamento térmico modifica bandas específicas de amostras de óleos vegetais. 

(NAVARRA et al., 2011; GUILLÉN e CABO, 2000). 

Uma banda específica do processo de oxidação do óleo de oliva é a localizada 

em 3006 cm-1 que tem pouca variação durante o início da oxidação, mas que 

apresenta um deslocamento e uma redução da amplitude em estágios avançados da 

degradação. Esses efeitos são atribuídos ao desaparecimento da ligação cis de 

grupamentos acil insaturados. As bandas entre 3400 e 3600 cm-1 podem ser usadas 

para avaliar o nível de oxidação dos óleos, visto que nesta região se encontram as 

vibrações referentes a absorção do grupo carbonila do éster do triacilglicerol e 

também a formação de grupamentos hidroxila referente aos produtos de oxidação 

secundários (NAVARRA et al., 2011; GUILLÉN e CABO, 2000). 

Segundo Guillén e Cabo (2000), o tempo necessário para que se iniciam 

alterações espectrais na região de 3100 – 3600 cm-1 pode ser considerado como uma 

medida da estabilidade a oxidação de óleos vegetais, pois está região só se altera 

quando há formação significativa de produtos primários de oxidação.  

Hosier e colaboradores (2008) monitoraram a absorbância no comprimento de 

3475 cm-1 e compararam a oxidação de óleos vegetais e óleos sintéticos conforme a 

Figura 2 (Hosier et al., 2011). 
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Figura 2. Monitoramento da oxidação de óleos vegetais e óleos sintéticos à partir da 

banda em 3475 cm-1. 

Fonte: HOSIER E COLABORADORES (2011) 

 

As bandas de interesse com seus respectivos efeitos observados durante a 

oxidação estão listadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Principais bandas e seu comportamento durante a oxidação. 

Comprimento de 

onda 

Banda Comportamento Justificativa 

3700 – 3150 cm-1 Atribuído ao 

sobretom do éster 

glicerídio do grupo 

carbonil 

Alargamento e 

intensificação 

durante a oxidação 

Novas absorções 

causadas por 

hidroperóxidos 

gerados no processo 

de oxidação que são 

depois convertidos 

em produtos 

secundários de 

oxidação. 

3006 cm-1 Alongamento do 

CH de grupos cis-

olefínicos 

Redução da 

absorção 

Desaparecimento das 

ligações duplas cis. 

2924 cm-1 Alongamento 

asimétrico do 

grupo funcional 

CH2 alifático 

Aumento da 

proporção em 

relação a 3006 cm-1 

Desaparecimento das 

ligações duplas cis. 

2854 cm-1 Alongamento 

simétrico do grupo 

funcional CH2 

alifático 

Aumento da 

proporção em 

relação a 3006 cm-1 

Desaparecimento das 

ligações duplas cis. 
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Tabela 3 (Continuação). Principais bandas e seu aspecto durante a oxidação. 

1800-1700 cm-1 Grupo funcional 

do éster 

carbonílico dos 

triglicerídeos 

Redução da 

absorção 

Formação de 

compostos 

carbonílicos 

(aldeídos) durante a 

oxidação 

1654 cm-1 Vibração de 

alongamento de 

duplas carbono-

carbono de cis-

olefinas 

Redução da 

absorção 

Desaparecimento das 

ligações duplas cis. 

1630 cm-1 Aldeídos e 

cetonas α, β-

Insaturados 

Surgimento de 

banda 

Presença de grupos 

aldeído ou cetona 

insaturados 

1377 cm-1 Vibrações de 

deformação de 

grupos CH2 

Aumento da 

proporção em 

relação a 3006 cm-1 

Desaparecimento das 

ligações duplas cis. 

1238 e 1163 cm-1 Associados com a 

vibração de 

alongamento do 

C-O de grupos 

ésteres e de 

vibrações de 

deformação do 

CH2 

Aumento da 

proporção em 

relação a 3006 cm-1 

Relacionados a 

proporção de grupos 

acil saturados 

1119 e 1099 cm-1 Vibração de 

alongamento do 

C-O de grupos 

ésteres 

Redução da 

absorção 

1119 cm-1 está 

relacionado de forma 

inversa à proporção 

de grupos acil 

saturados 

1000 – 900 cm-1 Deformação do 

grupo funcional 

CH em trans-

olefinas isoladas 

Aumento da 

absorção 

Isomerização das 

ligações cis em trans 

710 cm-1 Deformação 

angular tipo 

balanço do grupo 

funcional CH2 

Redução da 

absorção 

Isomerização das 

ligações cis em trans. 

Fonte: BÉLTRAN E COLABORADORES (2011), NAVARRA E COLABORADORES 

(2011), MUIK E COLABORADORES (2007), GUILLEN E CABO (2000) 
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3.4. CORRELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA E A RESISTÊNCIA A 

OXIDAÇÃO EM ÓLEOS VEGETAIS 

 

 Quando se trata de óleos vegetais, existem diversas oleaginosas das quais o 

óleo pode ser extraído e eventualmente usado na formulação de ENIs. Portanto, é 

importante relacionar a composição química dos óleos, medida em termos de ácidos 

graxos, com a respectiva estabilidade a oxidação do óleo. Sabe-se que o ácido oleico 

e os ácidos linoleico e linolênico que compõe os triacilglicerois influenciam diretamente 

a estabilidade à oxidação do óleo. Os ácidos graxos saturados são os menos 

propensos a oxidação, mas ao mesmo tempo geram no ENI propriedades indesejadas 

como alta viscosidade e alto ponto de fluidez (TRASARTI et al., 2012; FOX e 

STACHOWIAK, 2007). 

 Estudando mais de 950 amostras de ésteres metílicos de 26 diferentes tipos de 

óleos, Giakoumis (2013) falhou em encontrar relações lineares fortes (>0.85) para o 

OSI quando comparado com 19 variáveis físico-químicas como viscosidade, ponto de 

fluidez, propriedades térmicas, composição elementar e temperatura de destilação. 

 Dehghani e colaboradores (2012) estudaram a relação entre o OSI medido pelo 

método Rancimat com o tempo de prateleira e a composição química de um óleo de 

milho, chegando a uma boa correlação pelos métodos de regressão, rede neural 

artificial (RNA) e função base radial (FBR) com o menor erro médio quadrático 

encontrado para a FBR. Yalcin e colaboradores (2011) utilizaram RNA, regressão 

linear múltipla e sistema de inferência neuro-fuzzy adaptativa (ANFIS) para relacionar 

a estabilidade a oxidação de óleo de avelã utilizando como parâmetro de entrada a 

concentração de antioxidantes naturais. Os autores chegaram a uma boa correlação 

(R2 = 0,997) somente para o modelo ANFIS. 

 Farhoosh e Hoseini-Yazdi (2013) desenvolveram um modelo linear de 

regressão linear para extrapolar de forma coerente o OSI medido a alta temperatura 

(110-130 ºC) para a vida de prateleira (50 ºC) de óleos de oliva. Os autores 

perceberam que a 50 ºC a taxa de oxidação  é função da relação entre a concentração 

de ácidos mono e poli-insaturados, da concentração de tocoferóis e de compostos 

fenólicos. A taxa medida a altas temperaturas, por sua vez, é função dos valores 

iniciais de teor de peróxido e índice de acidez. Os autores não trabalharam com a 
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composição química em sua modelagem, mas sim com a relação da temperatura com 

o OSI e da relação do OSI com a vida de prateleira (medido a      50 ºC). 

 Vecchio e colaboradores (2009) estudaram 12 diferentes óleos de oliva via 

DSC/TGA simultâneos e encontraram correlações intermediárias (R2 entre 0,7-0,80) 

entre a concentração dos ácidos oleico e palmítico com a energia de ativação do 

segundo evento térmico. Para esse mesmo evento houve correlação também com os 

triacilglicerois correspondentes. Para o primeiro evento térmico, no entanto, os autores 

não encontraram boas correlações para a composição química em termos de ácidos 

graxos ou triacilglicerois. 

 Adhvaryu e colaboradores (2000) atingiram bons resultados (R2 de 0,92) com 

um modelo matemático baseado em quatro variáveis provenientes dos ensaios de 

RMN de óleos vegetais. Os autores perceberam que a correlação é proveniente não 

só da quantidade e da natureza das duplas C=C, mas também das concentrações 

relativas de outros componentes como α-CH2, C=O e CH2 alílico. 

Existem diversos métodos para relacionar variáveis de entrada e de saída. Em 

uma análise de correlação, deve-se ter o cuidado para abranger o máximo de variáveis 

possíveis que estejam relacionadas ao fenômeno, ou então reunir as variáveis que 

tenham o maior peso para justificar o comportamento da variável resposta. No 

entanto, na literatura revisada não foram encontradas aplicações dos métodos de 

modelagem especificamente para ENIs. 

 Um método de análise é o dos mínimos quadrados, que no caso de múltiplas 

variáveis de entrada se chama regressão linear múltipla, que busca relacionar 

variáveis de entrada e de saída que tenham comportamento proporcional. É um 

método popular, simples e amplamente aplicável. Como produto do método se tem 

uma equação com diferentes coeficientes para ponderar as entradas, além de um 

coeficiente linear que se refere ao estado zero de todas as entradas. O comparativo 

do modelo matemático com os dados originais é feito pelo coeficiente de correlação 

de Pearson elevado ao quadrado, que é igual a 1 quando o modelo prevê 

perfeitamente os dados experimentais. Em modelos em que há um erro inerente, 

calculam-se os residuais (diferença entre o valor real e o previsto pelo modelo) e o 

erro padrão (erro da inferência estatística) para usar como parâmetro de validação 

adicional do modelo (HELENE, 2006).  
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Para se utilizar variáveis de acesso mais fácil (GC em detrimento de PDSC ou 

RMN, ambos ensaios bem menos difundidos) e também devido à complexidade do 

fenômeno de oxidação de óleos vegetais, optou-se por utilizar nesta dissertação um 

método de redes neurais artificiais (RNA) em detrimento de modelos lineares ou 

cinéticos para a modelagem do OSI do óleo base. A RNA é uma metodologia implícita 

ou caixa-preta, na qual não se tem explicitadas equações correlacionando as variáveis 

de entrada e de saída do modelo.  

 

 

3.5. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O método de redes neurais artificiais (RNAs) é baseado no padrão das 

interconexões entre neurônios, encontradas em sistemas biológicos. As RNAs 

emulam redes biológicas pelo fato de não precisarem ser programadas mas 

generalizam e aprendem pela experiência ganha. Os neurônios não executam 

instruções, na verdade respondem paralelamente ao estímulo (entrada) e podem 

funcionar mesmo que um neurônio esteja inoperante ou o sinal tenha certo nível de 

ruído.  

O resultado é o estado no qual a rede neural se encontra em equilíbrio e o 

potencial de uma RNA reside na sua topologia (posição, conexões e ponderamento 

de cada neurônio) e nas funções que definem seus elementos e mecanismos de 

aprendizagem (RABUNAL e DORADO, 2005). Existem diversos tipos de RNAs 

variando a topologia, dinâmica, a alimentação dos dados e as funções havendo 

constantes avanços nos algoritmos de aprendizagem. O objetivo dos novos 

desenvolvimentos é a redução do erro e do tempo de análise (RABUNAL e DORADO, 

2005). 

 A unidade individual de processamento nas RNAs recebe sinais de entrada que 

são multiplicados pelo ponderamento (peso) da força da conexão entre a unidade que 

está enviando o sinal e a que está recebendo. A soma das entradas já ponderadas é 

passada por uma função de ativação. A saída pode ser usada como entrada para um 

neurônio sequencial na próxima camada da rede neural (KAMRUZZAMAN et al, 

2006). 
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Na Figura 3 é apresentada uma estrutura genérica de um modelo Feedforward 

de rede neural artificial. As variáveis-entrada são alimentadas na RNA pela camada 

interna ou de distribuição e passam por N camadas chamadas ocultas de 

processamento nas quais se tem funções de transferência normalmente sigmoides. 

Diferentes arquiteturas, funções de transferência e a quantidade de neurônios em 

cada camada impactam diretamente na capacidade de descrição e predição da 

relação entre as variáveis entrada e resposta (PRIDDY e KELLER, 2005). 

Em termos de quantidade de neurônios, indica-se um fator de duas vezes 

quando se tem até cinco variáveis. Acima disso, o fator tende a se reduzir, mas é 

indicado utilizar o menor número possível, para se manter livres o maior número de 

variáveis. As funções de transferência podem ser todas aquelas diferenciáveis, as 

mais comumente utilizadas são a sigmoide logística e tangente hiperbólica (da 

abreviatura em inglês logsig e tansig) apresentadas na Figura 4 (PRIDDY e KELLER, 

2005). 

 

 

Figura 3. Estrutura genérica de uma RNA. 

Fonte: PRIDDY e KELLER (2005) 
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Figura 4. Funções de transferência de uma RNA. 

Fonte: PRIDDY e KELLER (2005) 

 

3.5.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 A análise de componentes principais (ACP) é uma etapa de normalização dos 

dados que se faz necessária quando o conjunto de variáveis-entrada tem alta 

correlação. O método tem por objetivo reduzir a dimensionalidade de um conjunto de 

dados que contenha um grande número de variáveis interrelacionadas, tentando 

manter o máximo possível da variação encontrada no conjunto completo dos dados. 

Em outras palavras, reduzir o número de variáveis sem que se tenha perda da 

representatividade daquele conjunto de parâmetros.  

O método de componentes principais faz essa otimização transformando o 

conjunto-mãe em um novo conjunto chamado componentes principais (CPs), os quais 

não são correlatos e são ordenados de forma que as primeiras variáveis carreguem a 

maior parte da variação do conjunto original. Apesar da ACP não ignorar covariância 

e correlação, ela se concentra na variância (JOLLIFFE, 2013).  

 Finalmente, para criação da RNA é utilizado o chamado treinamento 

supervisionado, ou seja, dividem-se randomicamente os dados em três grupos, o 

primeiro de treinamento, o segundo de validação e o terceiro de teste. Os dados de 

treinamento são utilizados efetivamente para a modelagem, enquanto que os dados 

de validação fornecem a verificação primária de acuracidade e precisão do modelo. 

No entanto, modelagens por RNA tem uma característica peculiar que, fazendo-se a 

RNA mais complexa (maior número de camadas ou maior quantidade de neurônios) 
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a modelagem pode se tornar excessivamente ajustada. Em outras palavras, a RNA 

perde sua capacidade de extrapolação dos dados amostrais para os dados 

populacionais. Para isso o terceiro conjunto de dados, o de teste é utilizado para fazer 

uma verificação secundária, externa à modelagem. O chamado overfitting (do inglês, 

sobreajuste) é a principal armadilha para pequenos conjuntos de dados ou quando se 

tem o objetivo final de criar um modelo generalista (ROJAS,1996). 

  

 

Figura 5. Exemplo de overfitting e parada otimizada da modelagem. 

Fonte: PRIDDY e KELLER (2005) 

 

3.6. EFEITO DA ADIÇÃO DE ANTIOXIDANTES NA RESISTÊNCIA A 

OXIDAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

 

Os dados disponíveis em literatura (predominam artigos da área alimentícia) de 

composição química e de resistência a oxidação raramente trazem inclusos dados 

sobre antioxidantes naturais presentes no óleo vegetal, que é o óleo base na 

formulação do ENI. Além disso, na indústria de óleos isolantes são adicionados 

aditivos antioxidantes sintéticos ou naturais ao óleo base. Por esse motivo, os aditivos 

antioxidantes foram mantidos fora de escopo do modelo matemático, mas buscou-se 

revisar a bibliografia para trazer o máximo possível de informações buscando 

completar o ferramental do modelo. 

Os principais aditivos antioxidantes disponíveis para ENIs são o BHA, TBHQ, 

DBPC e PG. Araújo e colaboradores (2009) analisaram o efeito de cada um desses 
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antioxidantes na resistência a oxidação de ésteres metílicos de óleo de castor e 

perceberam que o BHA e o PG são os mais eficientes, seguidos do DBPC e do TBHQ. 

Para uma mesma resistência a oxidação a concentração necessária do BHA foi 

menor, fazendo com que os autores o classificassem como o melhor antioxidante para 

esse tipo de óleo. 

Merrill e colaboradores (2008) estudaram os efeitos da adição de 200 ppm de  

TBHQ em óleos altamente oleicos, na análise do OSI a 110 ºC o aumento para os 

óleos de canola alto e muito alto oleico foram de 202 e 178%, respectivamente. Para 

o óleo de girassol e de girassol alto oleico o aumento foi de 236 e 259%, 

respectivamente. 

Chaithongdee e colaboradores (2010) estudaram os aditivos antioxidantes PG, 

TBHQ e BHA. A adição de apenas 50 ppm de PG resultou em um aumento de 349% 

na resistência a oxidação do óleo de Jatropha, aumentando linearmente até uma 

resistência quase nove vezes o valor original com uma adição de 750 ppm. Com a 

adição de 150 ppm, tanto com o TBHQ quanto com o BHA houve aumento de  

aproximadamente 80% na resistência a oxidação. Domingos e colaboradores (2007) 

por sua vez obtiveram aumento de 520% para o BHA, 494% para o BHT e 88% para 

o TBHQ analisando o efeito dos antioxidantes na resistência de ésteres etílicos de 

óleo de soja. 

Dunn (2005) analisou o efeito da adição de 200 ppm de TBHQ, PG, BHA e BHT 

em ésteres metílicos de óleo de soja via PDSC não-isotérmico dinâmico. Para o TBHQ 

o aumento na temperatura de indução (OIT) foi de 21 ºC; para o PG e BHT foi de 35,2 

ºC e para o BHA de 33,4 ºC. Souza e colaboradores (2013) também analisaram 

ésteres metílicos de óleo de soja por PDSC com adição de 500 ppm de BHA gerando 

aumento de 29 ºC no OIT e de 500 ppm de DBPC que por sua vez resultou em um 

OIT 25 ºC maior em comparação ao óleo não aditivado.  
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4. METODOLOGIA 

 

Amostras de ENIs (Biotemp, Biovolt A, Biovolt B e Envirotemp FR3) 

envelhecidos por diferentes metodologias, em etapas anteriores e dentro do âmbito 

do projeto de pesquisa “Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à 

base de ésteres naturais (óleos vegetais isolantes) novos e em uso”, foram analisadas 

conforme recebidas, para determinar a composição química em termos de ácidos 

graxos, por cromatografia em fase gasosa e para análise por espectroscopia na região 

do infravermelho.  

Dados obtidos na literatura, principalmente na área de alimentos, sobre a 

resistência a oxidação de óleos vegetais foram utilizados para criar um modelo 

matemático via redes neurais artificiais. O modelo teve como entrada, os dados de 

composição química em termos de ácidos graxos e traz como resultado a resistência 

a oxidação (OSI) a uma dada temperatura. Apesar do escopo do modelo matemático 

não incluir os aditivos antioxidantes, foi feita nesta dissertação uma revisão da 

literatura específica para os ENIs. 

Na Tabela 4 são apresentados os materiais e equipamentos utilizados. 

 

Tabela 4. Materiais e equipamentos utilizados. 

Materiais Equipamentos 

Metóxido de sódio 0,5 mol.L-1 Tubo de ensaio de 150 mL com tampa 

Solução esterificante Banho-maria 

N-heptano grau cromatográfico Vial de 1 mL 
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4.1. MÉTODOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ENIs 

 

 A composição química dos ENIs em termos de ácidos graxos foi realizada por 

cromatografia em fase gasosa (CG) com detector de ionização por chama (CG-DIC), 

no laboratório de Laboratório de Fitobiomassa – Centro de Pesquisa em Química 

Aplicada, do Prof. Dr. Luiz P. Ramos, da Universidade Federal do Paraná. No caso de 

óleos vegetais é prática comum a conversão dos triacilglicerois em ácidos graxos e 

glicerol para quantificação via CG. Isso se deve a dois fatos: a distribuição de 

combinações possíveis de ácidos graxos nos triacilglicerois é muito grande (List e 

colaboradores (2000) citam 16 compostos diferentes), o que dificulta em muito a 

caracterização via cromatografia pois seria necessário um fator de separação muito 

mais alto; o outro ponto é a própria análise matemática, é mais simples e rápido 

analisar poucos ácidos graxos em detrimento de uma grande diversidade de possíveis 

combinações em triacilgliceróis. 

Com isso, as amostras dos ENIs utilizadas neste trabalho foram esterificadas a 

ácidos graxos conforme método Hartman e Lago, adaptado por Antoniosi (2005): 

1. Foram preparados solução de metóxido de sódio 0,5 mol.L-1 em 

metanol e solução esterificante (2,0 g de cloreto de amônia, 60,0 

mL de metanol e 3,0 mL de ácido sulfúrico concentrado). 

2. Em um tubo de ensaio com tampa 200 mg de amostra foram 

pesados e 3,0 mL de solução 0,5 mol.L-1 de metóxido de sódio 

foram adicionados. 

3. O tubo foi fechado e aquecido em banho-maria a 90 ºC por 10 

minutos. 

4. Posteriormente o tubo foi retirado do banho, resfriado e foram 

acrescentados 9,0 mL da solução de esterificante. As amostras 

foram novamente aquecidas em banho-maria a 90 ºC por 10 

minutos. 

5. Após resfriamento, foram adicionados 5,0 mL de n-heptano grau 

cromatografia e 15 mL de água deionizada. 

6. Após a separação das fases, foi coletado 1 mL da fase orgânica 

(superior) e transferido para um vial para análise. 
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As etapas da esterificação e de separação acabam por segregar não só o glicerol 

mas também os produtos de oxidação, fazendo com que a quantificação se torne 

relativa somente ao óleo não oxidado. Na análise dos resultados, o efeito dessa 

separação é explicado em maiores detalhes.  

O cromatógrafo Shimadzu GC-2010 Plus com amostrador automático AOC–20i foi 

utilizado para esta determinação. 1 µL foi injetado em modo de divisão de amostra de 

1:50. A eluição utilizou hélio como gás de arraste a 230 kPa. As temperaturas do 

injetor e do detector foram de 250 ºC e 280 °C, respectivamente. A programação de 

temperatura do forno e da coluna foi matricial, iniciando-se em 50 ºC permanecendo 

por 1 min, aquecimento a 25 ºC min-1 até 175 ºC, depois a 4 ºC min-1 até 230 ºC 

finalizando com um estágio isotérmico nesta temperatura por 5 min, totalizando 25 

min de corrida cromatográfica.  

A análise foi realizada em uma coluna Agilent DB-23 (60 m x 0,25 mm; 0,15 µm). 

As curvas de calibração e os fatores de resposta do detector de ionização de chama 

foram determinados a partir de padrões cromatográficos dos ésteres e a quantificação 

foi realizada por padronização interna, utilizando nonadecanoato de metila como 

padrão interno (faixa de concentração de 2,04 a 0,127 mg mL-1), de acordo com o 

método EN 14103. 

 Os espectros de infravermelho dos ENIs novos e envelhecidos foram obtidos 

em um espectrofotômetro Perkin Elmer Frontier sem pré-tratamento das amostras 

utilizando-se o acessório de refletância total atenuada (ATR) que permite analisar o 

material sem a necessidade de secagem e prensagem em pastilhas de KBr. As 

análises foram feitas em ambiente controlado (22 +/- 2 ºC, umidade <60%) e as 

amostras passaram por 3 varreduras com resolução de 1 cm-1.  

  

4.2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO 

 

Em etapas anteriores, dentro do projeto de pesquisa “Avaliação da estabilidade a 

oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres naturais (óleos vegetais isolantes) 

novos e em uso”, foram realizados ensaios de envelhecimento acelerado nos ENIs 

seguindo as normas ASTM D2440, IEC 61125C, Rancimat e PDSC. As condições dos 
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ensaios realizados são apresentadas na sequência (LACTECa, 2015; LACTECb, 

2015; LACTECc, 2015). 

 

4.2.1. ASTM D2440 

 

Os ENIs foram envelhecidos conforme a metodologia e as condições de ensaio 

descritas na norma, porém com variação do tempo de ensaio. Os tempos utilizados 

foram de 3, 6, 12, 24, 72 ou 164 h, variando conforme o ENI analisado. As condições 

do ensaio são descritas na Tabela 5. O ensaio foi realizado no laboratório de óleos 

isolantes dos Institutos LACTEC pela equipe executora do projeto “Avaliação da 

estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres naturais (Óleos 

Vegetais Isolantes) novos e em uso”. 

O óleo Biotemp, por ser um óleo alto oleico, foi envelhecido conforme a 

recomendação do ensaio, sendo coletadas amostras em tempo de envelhecimento de 

72 e 164 h (6), enquanto que para os óleos baixo oleicos (Biovolt A, Biovolt B e 

Envirotemp FR3) foram coletadas amostras após 3, 12 e 24 h de ensaio, conforme 

ilustrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Parâmetros do ensaio ASTM D2440. 

Parâmetro Valor Tolerância 

Massa de óleo 25 g ± 0,01 g 

Temperatura 110 ºC ± 0,5°C 

Fluxo de oxigênio 1,0 L/h ± 0,1 L/h 

Quantidade de catalisador 

(cobre metálico) 

Diâmetro 1,01 mm, comprimento, 300 

mm – área correspondente a 9,5 cm2 

- 

Tempo de ensaio 72 e 164 h - 

Fonte: ASTM (2013) 
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Tabela 6. Coleta de amostras dos ENIs durante o ensaio pelo método ASTM D2440. 

Tempo de coleta do ENI 

envelhecido 

(h) 

 Tipo de ENI  

Baixo oleico Alto oleico 

Envirotemp 

FR3           
Biovolt A           Biovolt B Biotemp 

0 x x x x 

3 x    

6 x x x  

12  x x  

24 x x x  

72 e 164    x 

FONTE: LACTEC (2015b) 

4.2.2. IEC 61125 

 

Os ENIs foram envelhecidos conforme a metodologia e as condições de ensaio 

descritas na norma, utilizando o mesmo equipamento do arranjo experimental da 

norma ASTM 2440. As condições do ensaio são descritas na Tabela 7, o ensaio foi 

realizado no laboratório de óleos isolantes dos Institutos LACTEC pela equipe 

executora do projeto “Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base 

de ésteres naturais (Óleos Vegetais Isolantes) novos e em uso”. 

 

Tabela 7. Parâmetros do ensaio IEC 61125. 

Parâmetro Valor Tolerância 

Massa de óleo 25 g ± 0,01 g 

Temperatura 120 ºC ± 0,5°C 

Fluxo de ar sintético 0,15 L/h ± 0,015 L/h 

Quantidade de catalisador (cobre 

metálico) 

28,6 cm2  ± 0,3 cm2 

Tempo de ensaio 164 h (OMI) / 48 h (ENI) - 

Fonte: IEC (2013) 
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4.2.3. RANCIMAT (EN 14112) 

 

Os ENIs foram avaliados conforme a metodologia e as condições de ensaio 

descritas na norma para a temperatura de 130 °C, conforme descrito na Tabela 8, no 

laboratório de óleos isolantes dos Institutos LACTEC, pela equipe executora do projeto 

“Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres naturais 

(Óleos Vegetais Isolantes) novos e em uso” e, para avaliação de repetibilidade, 

também nos laboratórios do Diagno e da Cemig. 

 

Tabela 8. Parâmetros do ensaio Rancimat (EN 14112). 

Parâmetro  Valor Tolerância 

Massa de óleo  3 g ± 0,01 g 

Temperatura  130 ºC ± 0,1°C 

Fluxo de ar atmosférico  10 L/h  

Água destilada  50 mL - 

FONTE: LACTEC (2015b) 

 

4.2.4. ASTM D 2112 

 

Os ENIs foram ensaiados conforme a metodologia e as condições de ensaio 

descritas nesta norma (Tabela 9) no laboratório de óleos isolantes dos Institutos 

LACTEC, pela equipe executora do projeto “Avaliação da estabilidade a oxidação de 

fluidos isolantes à base de ésteres naturais (Óleos Vegetais Isolantes) novos e em 

uso”. 
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Tabela 9. Parâmetros do ensaio ASTM D2112. 

Parâmetro Valor Tolerância 

Massa de óleo 50 g ± 0,5 g 

Temperatura 140 ºC ± 0,1°C 

Pressão de oxigênio 90 psi - 

Quantidade de catalisador 

(cobre metálico) 

Diâmetro 1,628 mm, comprimento 3 m 

– área correspondente a 150,8 cm2 

- 

Água destilada 5 mL - 

Fonte: ASTM (2007) 

 

4.2.5. PDSC 

 

Os ENIs foram ensaiados conforme a metodologia e as condições de ensaio 

descritas nesta norma, em laboratório internacional contratado pelos Institutos 

LACTEC, conforme os parâmetros descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Parâmetros do ensaio de PDSC. 

Cadinho Temperatura Taxa de 
aquecimento 

Pressão Fluxo de 
gás 

Atmosfera 

Alumínio 30 – 400 ºC 10 K/min 35 bar 100 
mL/min 

Oxigênio 

FONTE: LACTEC (2015c) 
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4.3. MODELAMENTO MATEMÁTICO 

 

Para a modelagem da composição química em termos de ácidos graxos versus 

os parâmetros físico-químicos foi utilizado o método de regressão linear múltipla 

devido ao tamanho do conjunto de dados (26 pontos). Para o modelo de OSI para os 

óleos base utilizou-se Redes Neurais Artificiais (módulo RNA do Matlab R2015a). 

A base de dados para o modelo matemático correlacionando a composição 

química com a resistência a oxidação foi preparada com dados de literatura de óleos 

comestíveis devido à falta de dados sobre óleos isolantes. Foi selecionado o período 

de indução medido no Rancimat que foi o parâmetro disponível na maioria das 

referências avaliadas. Como variáveis de entrada foram utilizados a temperatura em 

graus Celsius e a composição química em termos de ácidos graxos, em porcentagem 

(Tabela 11), enquanto que a variável de saída foi o período de indução (PI), em horas. 

O modelo matemático foi criado utilizando a ferramenta de Redes Neurais 

Artificiais (RNA) do Matlab R2015a, o código criado encontra-se no Anexo I. A RNA 

foi desenhada inicialmente sem uma função de normalização, mas fez-se necessário 

a inclusão como demonstram os resultados apresentados na seção 5. 

O número de neurônios foi avaliado para se minimizar o chamado sobre-ajuste, 

ou seja, a geração de um modelo que correlacione somente os dados de treinamento 

e validação, com menor potencial de generalização. 

Finalmente para criação do modelo foi utilizada uma RNA Perceptron 

Feedforward com as características descritas na   
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Tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Ácidos graxos utilizados no modelo RNA. 

Sigla Ácido Nome IUPAC 

C16:0 Palmítico Ácido hexadecanóico 

C16:1 Palmitoleico Ácido delta-9-cis-hexadecénico 

C18:0 Esteárico Ácido octodecanóico 

C18:1 Oleico Ácido octadec-9-enóico 

C18:2 Linoleico Ácido cis,cis-9,12-ottadecadienoico 

C18:3 Linolênico Ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienóico 

C20:0 Araquídico Ácido eicosanoico 

C20:1 Gondoico Ácido cis-13-docosenóico 

C22:0 Beénico Ácido docosanóico 

C22:1 Erúcico Ácido cis-13-docosenóico 

Fonte: NIST CHEMISTRY WEBBOOK (2016) 
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Tabela 12. Parâmetros utilizados para criação da RNA. 

Parâmetro Valor 

Função de normalização Análise de causa principal (ACP) 

Divisão dos dados Aleatória 

% treinamento 80% 

% validação 15% 

% teste 5% 

Número máximo de epochs 10.000 

Função de treinamento Regularização Bayesiana por 

retropropagação 

Função de transferência 

Camada 1 Logsig 

Camadas 2 Tansig 

Camada 31 Purelin  

Número de neurônios nas camadas 

1 e 22 

8 

Função de validação MSE3 

1 – Internalizado na função fitnet do Matlab. 

2- A camada 3 continha somente um neurônio. 

3- MSE de todos os dados da variável resposta, cada RNA criada é validada pela MSE dos 

dados utilizados para construção e validação do modelo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização dos ENIs 

novos, dos ENIs envelhecidos e do modelamento matemático para os parâmetros 

físico-químicos e para a resistência a oxidação desses óleos. 

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ENIs NOVOS 

 

Os ENIs novos foram caracterizados em termos de propriedades físico-químicas 

(resultados do projeto de pesquisa “Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos 

isolantes à base de ésteres naturais (óleos vegetais isolantes) novos e em uso”), 

composição química em ácidos graxos via CG e por espectroscopia de infravermelho. 

Os resultados obtidos são apresentados na sequência. 

 

5.1.1. ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Os resultados obtidos pela equipe de projeto de pesquisa “Avaliação da 

estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres naturais (óleos vegetais 

isolantes) novos e em uso” para os óleos novos (Anexo 1) mostraram que o tratamento 

físico dos óleos foi semelhante. Todos tiveram índice de neutralização próximos, o 

teor de umidade variou de 26 ppm para o Envirotemp até 155 ppm para o Biovolt B. 

Já o período de indução mostrou diferenças significativas, o Biotemp teve o maior PI 

(40 h) seguido do Biovolt A (15 h), Biovolt B (13 h) e do Envirotemp FR3 (3 h) 

(LACTECa, 2015).  

 

5.1.2. FTIR 

 

Nas Figura 6Figura 9 são apresentados os espectros de infravermelho dos 

ENIs novos e as ampliações destes em três regiões. A Tabela 13 traz as bandas 

principais observadas.  Analisando os espectros, visualmente o ENI Biotemp mostra 

um menor teor de insaturação, visto a menor absorção em 3010 cm-1 (banda 
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relacionada às duplas ligações) e maior absorção em 2925 e 724 cm-1 (bandas 

relacionadas a presença do CH2). A análise de composição química apresentada no 

próximo item (5.1.3) corrobora a análise visual dos espectros. 

 

Tabela 13 - Atribuição das bandas observadas nos espectros dos óleos novos. 

Fonte: LIANG (2013) 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

3010 Estiramento de ligação C-H em dupla ligação cis 

2954 Estiramento simétrico de CH3 

2925 Estiramento simétrico de CH2 

2854 Estiramento assimétrico de CH2 

1746 Estiramento de C=O 

1463 Deformação angular tipo flexão de CH2 e CH3 

1370 Deformação angular tipo flexão de CH2 

1236 Estiramento de C-O 

1165 Estiramento de C-O 

1104 Estiramento de C-O 

724 Deformação angular tipo swing de CH2 
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Figura 6. Espectro completo dos ENIs novos. 

 

 

 

Figura 7. Ampliação na região entre 3000 e 2800 cm-1. 
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Figura 8. Ampliação na região entre 1800 e 1250 cm-1. 

 

 

 

 

Figura 9. Ampliação na região entre 1250 e 650 cm-1. 

 

 

5.1.3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs foi determinada 

por cromatografia em fase gasosa após os óleos terem sido esterificados. Na Figura 

10 é apresentado um cromatograma de uma amostra de ENI analisada nesse trabalho 

e da solução padrão de ácidos graxos. 
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Na Tabela 14 são apresentados os resultados da análise cromatográfica dos 

ENIs novos. O Biotemp é o ENI que apresentou maior teor de ácido oleico 

(monoinsaturado, C18:1), 86,7%. Em segundo lugar aparece o ENI a base de milho, 

Biovolt A, que possui 36,7%. Os ENIs a base de soja, Envirotemp FR3 e Biovolt B, 

possuem, conforme esperado, teores similares, 23,9% e 24,7%, respectivamente. 

Estes óleos, Envirotemp FR3 e Biovolt B, possuem, por sua vez, os maiores teores de 

ácido linolênico (poli-insaturado, C18:3). 

 Sendo o Biotemp o ENI com maior teor de C18:1 e menor relação de ácidos 

poli-insaturados é esperado que ele tenha a maior resistência a oxidação, seguido do 

Biovolt A e finalmente dos ENIs a base de soja Biovolt B e Envirotemp FR3 que têm 

composição química similar. 

 

 

 

Figura 10. Perfil cromatográfico de uma amostra de (A) ENI analisada e (B) da 

solução padrão de ácidos graxos. 
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Tabela 14 - Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs novos. 

Tipo de 

ENI 

Tipo e teor de ácido graxo (%) 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3  

Biotemp 2,8 2,9 86,7 6,8 0,0 

Biovolt A 12,1 2,0 36,7 47,9 1,1 

Biovolt B 10,8 4,0 24,7 54,5 6,0 

Envirotemp FR3 10,7 4,0 23,9 55,3 5,2 

 

 

 

5.1.4. PDSC 

 

Analisando os resultados obtidos na análise de calorimetria exploratória 

diferencial pressurizada (PDSC) (Figura 11-14) pode-se verificar que os ésteres 

naturais Biovolt A, Biovolt B e Envirotemp FR3 apresentam valores de temperatura de 

oxidação próximos entre si, em torno de 180 oC, indicando que podem possuir 

estabilidades à oxidação equivalentes (182,0 oC, 180,7 oC e 179,5 oC, 

respectivamente). No entanto, o éster natural Biotemp apresentou valor de 

temperatura de oxidação aproximadamente 30 oC maior que os demais óleos   (211,8 

oC). Com isso, é esperado que este óleo apresente desempenho superior durante o 

envelhecimento. Essa maior estabilidade pode ser devido à maior quantidade de 

antioxidantes e/ou melhor resistência química, por ser um óleo alto oleico, proveniente 

de óleo de girassol de sementes geneticamente selecionadas.  
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Figura 11. Curva calorimétrica de PDSC obtida para o óleo Biovolt A (base milho). 

Fonte: LACTEC (2015c) 

 

Figura 12. Curva calorimétrica de PDSC obtida para o óleo Biovolt B (base soja). 

Fonte: LACTEC  (2015c) 
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Figura 13. Curva calorimétrica de PDSC obtida para o óleo Envirotemp FR3 (base 

soja). 

Fonte: LACTEC, 2015c 

 

Figura 14. Curva calorimétrica de PDSC obtida para o óleo Biotemp (base girassol 

modificado geneticamente). 

Fonte: LACTEC (2015c) 
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5.1.5. PERÍODO DE INDUÇÃO DOS ENIs NOVOS 

 

O período de indução (PI) dos ENIs novos, determinado pelos métodos PDSC 

e Rancimat está apresentado na Tabela 15 juntamente com os dados obtidos no 

ensaio da bomba rotatória. O PDSC mede a liberação de energia da reação de 

oxidação pois a análise é realizada diretamente na amostra, enquanto que no 

Rancimat são avaliados produtos químicos de oxidação (SHAHIDI e ZHONG, 2005). 

No caso da bomba rotatória, o PI dos óleos poli-insaturados foi muito pequeno 

(Biovolt A, Biovolt B e Envirotemp FR3), estando os valores encontrados dentro do 

erro da análise. Observa-se pelos métodos PDSC e Rancimat que há uma diferença 

entre os óleos Biovolt B e Envirotemp FR3, ambos formulados a partir do óleo de soja, 

sendo o PI do Biovolt B maior. Essa diferença pode ser devido ao tipo e/ou 

concentração de aditivo antioxidante. O método Rancimat por sua vez apresentou a 

maior diferença entre o PI desses óleos.  

 

Tabela 15. PI dos ENIs novos, obtido por diferentes métodos. 

Tipo de 

ENI 

Período de indução 

PDSC  

(0C) 

Rancimat 

(h)* 

Bomba rotatória 

(min)** 

Biotemp 212 40 175 

Biovolt A 182 15 18 

Biovolt B 181 13 15 

Envirotemp 179 3 15 

* 130 0C  ** Equipamento com leitura manual 

Fonte: LACTEC (2015b) e LACTEC (2015c) 

 

Nas Figura 15-Figura 17 estão apresentados os gráficos com os resultados do 

PI, obtidos pelos métodos PDSC, Rancimat e bomba rotatória, em função da 

composição química em termos de ácidos graxos para os ENIs novos. 

Independentemente do tipo de método utilizado para determinar o PI, observa-se que 

o ENI com maior teor de ácido oleico apresentou o maior PI. E, quanto maior o teor 
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dos ácidos linolênico e linoleico menor o valor de PI obtido, no caso, os óleos 

Envirotemp FR3 e Biovolt B. Observa-se que apesar de apresentarem a mesma 

composição química em termos de ácidos graxos, há uma diferença no PI dos óleos 

Biovolt B e Envirotemp FR3, ambos formulados a partir do óleo de soja, tendo o Biovolt 

B um maior PI, possivelmente devido a diferenças na sua aditivação. Isso se observa 

na plotagem da composição de ácido oleico e linoleico, que tem perfil de reta, e no 

qual o ponto do Biovolt B se apresenta deslocado (PI acima do previsto). 

 Analisando os resultados do PI obtidos pelo método PDSC (Figura 15), 

observa-se que a melhor correlação com o percentual de ácidos graxos dos ENIs 

novos foi obtida para os ácidos C18:1 e C18:2. No caso da determinação do PI pelo 

método Rancimat (Figura 16), observa-se o mesmo perfil de variação do PI com a 

composição de ácidos graxos obtido para o método PDSC (Figura 15). A melhor 

correlação com o percentual de ácidos graxos dos ENIs novos também foi obtida para 

os ácidos C18:1 e C18:2 (Tabela 16). Mas, ao analisar essa correlação (C18:1 e 

C18:2) para o óleo Biovolt B é possível observar que esse óleo possui um valor de PI 

acima do esperado, o que mostra que o efeito do aditivo antioxidante é mais 

perceptível nesse método (Rancimat) em comparação ao método PDSC. Os 

resultados do ensaio de bomba rotatória (Figura 17) mostram o mesmo 

comportamento visto no ensaio de PDSC.  

Na Tabela 16 são apresentados os coeficientes de Pearson para cada ácido 

graxo e valores p (p-value) que definem se há relevância estatística (p<0.05). 

Comparando os 3 métodos entre si, a correlação foi melhor para o PDSC, seguido da 

bomba rotatória e do método de Rancimat. Com isso pode-se concluir que o PDSC e 

a bomba rotatória são os métodos que mais se relacionam com a resistência do óleo 

base, enquanto o Rancimat leva em conta de forma mais preponderante o efeito do 

aditivo antioxidante.  
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Tabela 16. Análise da relação do PI com a composição química. 

Coeficiente Pearson/p-value C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Rancimat -0,898 -0,416 0,968 -0,967 -0,772 

0,102 0,584 0,032 0,033 0,228 

PDSC -0,978 -0,280 0,990 -0,996 -0,727 

0,022 0,720 0,010 0,004 0,273 

Bomba rotatória -0,986 -0,241 0,984 -0,992 -0,703 

0,014 0,759 0,016 0,008 0,297 
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Figura 15. Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs novos e PI 

determinado pelo método PDSC. 
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Figura 16. Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs novos e PI 

determinado pelo método Rancimat. 
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Figura 17. Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs novos e PI 

determinado pelo método da bomba rotatória. 
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5.2. AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE A OXIDAÇÃO 

 

Os quatro ENIs foram submetidos aos ensaios de envelhecimento acelerado pelos 

métodos Rancimat, IEC 61125 e ASTM D2440. Os resultados físico-químicos 

(provenientes do projeto de pesquisa “Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos 

isolantes à base de ésteres naturais (óleos vegetais isolantes) novos e em uso”), da 

composição química em termos de ácidos graxos determinada via CG e a análise dos 

espectros FTIR são apresentados nessa seção. 

 

5.2.1. RANCIMAT 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados físico-químicos dos ENIs envelhecidos 

durante o projeto “Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base de 

ésteres naturais (óleos vegetais isolantes) novos e em uso” (LACTECb,2015). 

Analisando o índice de neutralização (Tabela 17) das amostras envelhecidas no 

equipamento Rancimat e coletadas após o ENI atingir seu PI, pode-se perceber que 

foi obtido o mesmo valor para os 2 tipos de óleo, baixo e alto oleico, de 

aproximadamente 0,13 mg KOH/g.  

Para este tipo de envelhecimento, o aumento registrado na viscosidade, 

permite ranquear os óleos de acordo com a sequência: Envirotemp FR3 < Biovolt B = 

Biovolt A < Biotemp. O aumento no índice de peróxidos seguiu o mesmo 

ranqueamento indicando o Envirotemp FR3 como o óleo menos resistente, seguido 

do Biovolt A e Biovolt B, e finalmente do ENI mais resistente, o Biotemp.  

Durante o preparo das amostras dos ENIs (esterificação e separação com 

solvente) para análise de composição, os produtos primários de oxidação acabam 

sendo separados dos ésteres metílicos formados. Com isso a quantificação 

decorrente é relativa somente ao óleo que não sofreu reação de polimerização 

oxidativa, os ácidos graxos que sofreram isomerização são analisados juntamente 

com os ácidos não reagidos. O efeito prático é que o consumo de um componente 

gerando produtos de oxidação resultará em aumento relativo de outros ácidos graxos. 

Por exemplo, o ácido palmítico (C16:0) não é gerado a partir da oxidação de ácidos 

com 18 carbonos, mas se o ácido oleico é oxidado, a quantificação indicará “aumento” 

da concentração de ácido palmítico. 
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Tabela 17. Análise dos ENIs após atingirem o PI no equipamento Rancimat. 

Parâmetro 
ENVIROTEMP 

FR3 

BIOVOLT 

A 

BIOVOLT 

B 
BIOTEMP 

Tempo de coleta do 

óleo (h) 
3 15 13 40 

Índice de neutralização 

(mg KOH/g) 
0,13 0,14 0,13 0,12 

Viscosidade cinemática 

(cSt) 
38,9 38,6 35,6 43,2 

Aumento na 

viscosidade (%) 
15% 10% 9% 4% 

Índice de peróxidos 

(meq peróxido/kg óleo)  
322 173 128 30 

PI pelo método 

Rancimat (h) 
0 0 0 3 

Fonte: LACTECb (2015) 

 

 A Tabela 18 traz a composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs 

envelhecidos no equipamento Rancimat, até atingirem o PI. Em relação a composição 

inicial de ácidos graxos, pode-se perceber um aumento no teor de ácido linolênico 

(C18:3) de 13% para o Envirotemp e de 8% para o Biovolt B, enquanto que o teor de 

ácido linoleico (C18:2) reduziu em 5 e 4%, respectivamente, após o envelhecimento. 

Não foram observadas alterações significativas no percentual desses ácidos graxos 

no Biotemp e apenas pequenas variações no Biovolt A. A Figura 18 traz o comparativo 

da concentração inicial dos ácidos graxos avaliados (novos) e após o envelhecimento 

no equipamento Rancimat. 

 A redução do C18:2 foi acompanhada de aumentos relativos dos outros 

ésteres, indicando que o ácido linoleico é o primeiro a reagir. Os espectros de 

infravermelho das amostras retiradas após o envelhecimento pelo Rancimat (Figura 

19 e Figura 20) indicaram somente alterações menores, vistas principalmente nas 

bandas referentes a isomerização da ligação dupla de cis para trans (710 cm-1 e 900-

1000 cm-1).  
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Tabela 18. Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs envelhecidos 

no equipamento Rancimat, até atingirem o PI. 

Tipo de 

ENI 

Tipo e teor de ácido graxo (%) 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3  

Biotemp Novo 2,8 2,9 86,7 6,8 0,0 

Envelhecido 3,2 3,1 86,5 6,8 0,0 

Biovolt A Novo 12,1 2,0 36,7 47,9 1,1 

Envelhecido 12,5 2,3 36,6 47,3 1,3 

Biovolt B Novo 10,8 4,0 24,7 54,5 6,0 

Envelhecido 11,2 4,4 25,4 52,5 6,5 

Envirotemp 

FR3 

Novo 10,7 4,0 23,9 55,3 5,2 

Envelhecido 10,9 4,3 24,3 52,6 6,0 

 

 

 

Figura 18 - Variação entre a concentração dos ENIs novos e envelhecidos no 

equipamento Rancimat. 
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Biotemp - Rancimat 

 

BIOVOLT A – Rancimat 

 

Figura 19. Espectros de ATR-FTIR dos ENIs Biotemp e Biovolt A. 
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BIOVOLT B - Rancimat 

 

Envirotemp FR3 – Rancimat 

 

Figura 20. Espectros de ATR-FTIR dos ENIs Biovolt B e do Envirotemp FR3. 
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5.2.2. IEC 61125 

 

Os resultados físico-químicos obtidos (no âmbito do projeto de pesquisa) para os 

óleos novos e envelhecidos pelo método da IEC 61125 método C estão apresentados 

na  

 

 

 

Tabela 19. Em comparação com os ENIs envelhecidos pelos métodos Rancimat e 

ASTM D2440 o envelhecimento seguindo o método da IEC resultou em alterações 

intermediárias nas propriedades físico-químicas. Novamente o Biotemp se apresentou 

como o ENI mais resistente (com menores alterações nas propriedades) e o 

Envirotemp FR3 como o menos resistente. 

A composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs após 

envelhecimento pelo método IEC 61125 C apresentou variações significativas 

somente nas amostras dos óleos baixo oleicos. A Tabela 20 apresenta a composição 

química em termos de ácidos graxos para esses óleos. Os resultados indicam um 

aumento no teor relativo de ácidos insaturados (C16:0 e C18:0) e monoinsaturados 

(C18:1) enquanto que o ácido linoleico (C18:2) apresentou uma redução de 

concentração significativa (de 2,5 pontos percentuais, média) sem que houvesse 

variação no teor de ácido linolênico (C18:3). Os resultados indicam que, como no 

envelhecimento no equipamento Rancimat, o ácido linoleico reage inicialmente, tendo 

sua concentração relativa reduzida. 

 Os resultados da análise por infravermelho, apresentados a seguir, indicam que 

existem diferenças quando se analisa o óleo não esterificado (tratamento de preparo 

de amostra anterior à análise de composição química por GC). 

O envelhecimento pela norma IEC 61125 Método C, quando se comparam os 

espectros de infravermelho apresentados nas Figura 21 e Figura 22, promove maiores 

alterações químicas que o envelhecimento no equipamento Rancimat, mas menores 

que o ensaio ASTM 2440, no último ponto do envelhecimento (24 h para os óleos 

baixo oleicos e 164 h para o alto oleico). 
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Tabela 19.  Análise das amostras dos ENIs coletadas ao final do ensaio pelo método 

IEC 61125C. 

ENI 

 

Tempo de 

coleta do 

ENI 

(h) 

Índice de 

neutralização 

(mg KOH/g óleo) 

Viscosidade 

cinemática, a 

400C 

(cSt) 

Aumento na 

viscosidade 

(%) 

Tan δ, a 

90 °C 

(%) 

Índice de 

peróxidos 

(%) 

Período de 

indução 

(h) 

Biotemp 
0 0,07 41,5 - 3,0 8 40 

48 0,10 41,5 0 12,0 37 40 

Envirotemp 

FR3 

0 0,01 33,9 - 0,27 6 3 

48 0,14 42,3 24,7 12,0 200 0 

Biovolt A 
0 0,07 35,1 - 1,3 10 15 

48 0,08 41,8 19,1 8,26 40 0 

Biovolt B 
0 0,05 32,6 - 0,62 5 13 

48 0,10 39,9 20,7 4,54 45 0 

Temperatura: 120 ºC, Fluxo de ar: 0,15 L/h,  Tempo: 48 h, Catalisador: 28,6 cm2 de fio de cobre 

Fonte: LACTEC (2015b) 

Tabela 20 - Composição química dos ENIs envelhecidos pelo método IEC 61125 C.  

Tipo de  

ENI 

Tipo e teor de ácido graxo (%) 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Biotemp Novo  2,8 2,9 86,7 6,8 0,0 

Envelhecido 3,0 3,2 86,5 6,2 0,0 

Envirotemp 

FR3 

Novo 10,7 4,0 23,9 55,3 5,2 

Envelhecido 11,4 4,4 24,7 53,1 6,0 

Biovolt A Novo 12,1 2,0 36,7 47,9 1,1 

Envelhecido 12,3 2,3 38,5 45,0 1,0 
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Biovolt B Novo 10,8 4,0 24,7 54,5 6,0 

Envelhecido 11,0 4,3 25,5 52,0 5,9 

 

 

 

Analisando qualitativamente os espectros de infravermelho das amostras dos 

óleos novos e envelhecidos, pode-se verificar que o ENI Envirotemp FR3 (Figura 22) 

apresentou redução em todas as bandas referentes as ligações CH2 (2925 e            

2854 cm-1), CH3 (2954 cm-1) e CH (dupla ligação cis, 3010 cm-1). O espectro mostrou 

redução na absorção da banda de 1744 cm-1 indicando formação de compostos 

carbonílicos devido a oxidação.  

O Biovolt A (Figura 21) também apresentou redução nas bandas dos ésteres 

mas não foram vistas alterações na região de 1744 cm-1 e 1800-1700 cm-1 (compostos 

carbonílicos) nem na faixa 3700-3150 cm-1 (formação de hidroperóxidos) indicando 

que não se formaram produtos de oxidação. O aumento de absorção na região de 

1000-900 cm-1 (trans-olefinas isoladas) e redução na banda de 710 cm-1 (grupo CH2) 

indicam que uma parte significativa das insaturações sofreu isomerização de cis a 

trans, alteração que foi percebida em todos os ENIs baixo oleicos. 

O Biovolt B apresentou um comportamento semelhante ao Biovolt A (Figura 

22), já o Biotemp apresentou somente alterações menores no espectro (Figura 21). 
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Biotemp – IEC 61125 Método C

 

Biovolt A – IEC 61125 Método C 

 

Figura 21. Espectros de ATR-FTIR dos ENIs Biotemp e Biovolt A após a realização 

do ensaio IEC 61125C. 
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Biovolt B – IEC 61125 Método C 

 

Envirotemp – IEC 61125 Método C 

 

Figura 22. Espectros de ATR-FTIR dos ENIs Biovolt B e Envirotemp após a 

realização do ensaio IEC 61125C. 
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5.2.3. ASTM D2440 

 

Na Tabela 21 encontram-se os resultados físico-químicos obtidos para os ENIs 

envelhecidos, coletados durante o ensaio do método ASTM D2440 (resultados obtidos 

no âmbito do projeto de pesquisa). De uma forma geral, o óleo alto oleico apresentou 

um melhor desempenho físico-químico comparativamente aos óleos baixo oleico. 

Dentre os óleos baixo oleico, o Envirotemp FR3 apresentou o pior desempenho. Pode-

se perceber que durante o envelhecimento do Envirotemp FR3 ocorre a geração de 

produtos de oxidação secundários a partir dos peróxidos e hidroperóxidos. Após 6 h 

de envelhecimento, o valor do índice de peróxidos começa a reduzir enquanto o índice 

de neutralização e viscosidade cinemática continuam aumentando, indicando que a 

oxidação está ocorrendo. 

Tabela 21.  Análise dos ENIs envelhecidos pelo método ASTM D2440. 

Tipo de 
ENI 

Tempo 
de 

coleta 
do ENI 

(h) 

Índice de 
neutralização 
(mg KOH/g) 

Viscosidade 
cinemática, 

a 400C 
(cSt) 

Aumento na 
viscosidade 

(%) 

Tan δ, a 
90 °C 
(%) 

Índice de 
peróxidos 

(%) 

PI 
(h) 

Biotemp 0 0,07 41,5 - 3 8 40 

Biotemp 72 0,16 42,47 2,3 9 19 36 

Biotemp 164 0,53 44,09 6,2 11,50 12 17 

FR3 0 0,01 33,93 - 0,27 6 3 

FR3 3 0,16 34,78 2,5 0,85 102 0 

FR3 6 0,6 43,39 27,9 1,03 452 0 

FR3 12 0,92 95,18 180,5 5,70 134 0 

FR3 24 3,07 288,2 749 10,3 112 0 

Biovolt A 0 0,07 35,09 - 1,30 10 15 

Biovolt A 3 0,10 35,12 0 1,4 20 8 

Biovolt A 6 0,12 35,71 1,8 1 29 5 

Biovolt A 12 0,12 35,84 2,1 0,98 46 1 

Biovolt A 24 1,85 77,28 120 6,83 336 0 

Biovolt B 0 0,05 32,62 - 0,62 5 13 

Biovolt B 3 0,10 32,65 0 1,1 15 5 

Biovolt B 6 0,1 32,8 0,6 1 26 3 

Biovolt B 12 0,13 33,7 3,3 1,16 108 0 

Biovolt B 24 2,22 92,16 183 4,46 429 0 

Temperatura: 110 ºC, Fluxo de oxigênio: 1 L/h, E Tempo: 72 and 164 h, Catálisador : 9,4 cm2 de fio 

de cobre 

Fonte: LACTEC (2015b) 
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Tabela 22. Composição química em termos de ácidos graxos dos ENIs envelhecidos 

pelo método ASTM D2440. 

Tipo de  

ENI 

Tempo de envelhecimento 

(h) 

Tipo e teor de ácido graxo (%) 

C16:0  C18:0  C18:1  C18:2  C18:3  

Biotemp 

 

0 2,8 2,9 86,7 6,8 0,0 

72 3,0 3,0 86,6 6,2 0,0 

164 2,8 2,8 88,1 5,3 0,0 

Envirotemp 

FR3 

 

0 10,7 4,0 23,9 55,3 5,2 

3 11,2 4,9 24,1 51,5 6,3 

6 11,7 4,3 25,1 52,5 5,9 

12 13,2 5,1 29,7 48,1 3,5 

24 17,5 6,7 35,5 37,1 2,4 

Biovolt A 

 

0 12,1 2,0 36,7 47,9 1,1 

3 12,2 2,3 36,8 47,6 1,2 

6 12,1 2,5 36,2 47,4 1,7 

12 12,4 1,7 36,3 48,4 1,3 

24 16,2 1,6 43,7 38,0 0,6 

Biovolt B 

 

0 10,8 4,0 24,7 54,5 6,0 

3 10,5 4,3 26,0 52,8 6,3 

6 11,5 4,2 24,6 53,3 6,4 

12 11,1 4,2 24,8 53,0 6,8 

24 14,4 6,2 30,1 45,3 4,1 

 

 

O ENI Biotemp não sofreu alterações significativas na sua composição química, 

até 72 h de envelhecimento (Tabela 22 e nas Figura 23 e Figura 24). Após 164 h de 

envelhecimento é possível observar uma pequena alteração no percentual de C18:1 

e C18:2 para esse óleo.  
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Figura 23. Concentração de ácidos graxos no Biotemp em função do tempo de 

envelhecimento pelo método ASTM D2440. 

 

 

 

Figura 24. Variação entre a concentração de ácidos graxos do Biotemp novo e 

envelhecido pelo método ASTM D2440, por 72 e 164 h. 

 

Os perfis de ácidos graxos dos ENIs baixo oleicos foram diferentes dos observados 

para o óleo Biotemp. Nas Figura 24-Figura 30 é possível perceber que a variação na 

composição química em termos de ácidos graxos em função do tempo de 

envelhecimento pelo método ASTM D2440 foi similar para os ENIs baixo oleicos, 
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ocorrendo uma redução na proporção dos ácidos poli-insaturados (C18:3 e C18:2) e 

um aumento na proporção dos ácidos saturados (C16:0 e C18:0) e monoinsaturados 

(C18:1) com o aumento do tempo de envelhecimento.  

O que havia sido observado nos ensaios de envelhecimento pelos métodos 

Rancimat e IEC se repete em maior intensidade nesse ensaio de envelhecimento pela 

ASTM, exceto pelo consumo em momentos mais avançados da oxidação do ácido 

linolênico (C18:3). O ácido oleico por sua vez, tem sua concentração relativa 

continuamente aumentada, indicando que até os momentos finais da oxidação sofreu 

pequena ou nenhuma degradação oxidativa.  

As alterações foram mais significativas no ENI Envirotemp FR3 apesar deste óleo 

ter o mesmo óleo base que o Biovolt B (óleo de soja). Essa diferença deve-se 

possivelmente ao aditivo antioxidante, que pode ser de natureza química diferente 

e/ou estar presente em diferentes concentrações nesses dois óleos à base de soja. 

Já nas primeiras 3 h de ensaio o Envirotemp FR3 apresentou alterações no percentual 

de todos os ácidos graxos. Os óleos Biovolt A e Biovolt B apresentaram variações 

mais significativas a partir de 24 h de ensaio  (Figuras 26-29). 

 

Figura 25. Concentração de ácidos graxos no Envirotemp FR3 em função do tempo 

de envelhecimento pelo método ASTM D2440. 
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Figura 26. Variação entre a concentração de ácidos graxos do Envirotemp FR3 

novo e envelhecido pelo método ASTM D2440. 

 

 

Figura 27. Concentração de ácidos graxos no Biovolt A em função do tempo de 

envelhecimento pelo método ASTM D2440. 
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Figura 28. Variação entre a concentração de ácidos graxos do Biovolt A novo e 

envelhecido pelo método ASTM D2440. 

 

 

Figura 29. Concentração de ácidos graxos no Biovolt B em função do tempo de 

envelhecimento pelo método ASTM D2440. 
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Figura 30. Variação entre a concentração de ácidos graxos do Biovolt B novo e 

envelhecido pelo método ASTM D2440. 

 

 Analisando especificamente as linhas de tendência de variação na 

concentração do ácido graxo linolênico (C18:3) para os óleos poli-insaturados (Figura 

31) é possível observar uma diminuição na concentração desse ácido durante o curso 

da oxidação pelo método ASTM D2440. Essa diminuição é mais acentuada para o 

óleo Envirotemp FR3, conforme anteriormente discutido. 

 Os resultados indicam que no primeiro momento da oxidação (até 6 h para 

Envirotemp FR3 e 12 h para os ENIs Biovolt A e Biovolt B) o C18:3 está sendo 

consumido em uma taxa menor que o C18:2 gerando um aumento relativo de 

concentração no óleo analisado (não oxidado). Apesar de ser 2,5 vezes mais reativo 

o ácido linolênico está presente em uma proporção muito menor nos ENIs (10 e 40 

vezes menor em relação ao ácido oleico e linoleico respectivamente) (FOX e 

STACHOWIAK, 2007).  O ensaio de envelhecimento pela ASTM mostra que com o 

curso da oxidação, a taxa de conversão do C18:3 aumenta e sua concentração relativa 

volta a diminuir.  
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Figura 31.Concentração de C18:3 dos ENIs Envirotemp FR3, Biovolt A e Biovolt B 

novos e envelhecidos pelo método ASTM D2440. 

 

 

Analisando o espectro do ENI Biotemp (Figura 32) é possível notar somente 

variações menores nas bandas relacionadas à proporção de insaturação e a formação 

de produtos de oxidação. Nos três ENIs baixo oleicos (Figuras 33-35) além das 

mesmas observações feitas em relação aos espectros dos óleos envelhecidos pelos 

ensaios da IEC e Rancimat podem ser vistas as bandas específicas de produtos de 

oxidação. Houve o aparecimento da banda em 1630 cm-1 referente a formação de 

compostos carbonílicos (aldeídos e cetonas α,β-Insaturados), além da indicação 

complementar na faixa de 1800-1700 cm-1. A geração de hidroperóxidos também foi 

registrada na faixa de 3700-3150 cm-1. As alterações relacionadas à formação de 

produtos de oxidação ocorreram nas amostras mais envelhecidas, obtidas ao final do 

tempo de envelhecimento, enquanto que as bandas indicativas de isomerização e 

desaparecimento das duplas ligações se alteraram já na primeira amostra envelhecida 

(3 h), obtida no inicio do envelhecimento. 
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Figura 32. Espectros de FTIR obtidos para o óleo Biotemp, após a realização do 

ensaio ASTM D2440. 

 

 

 

Figura 33. Espectros de FTIR obtidos para o óleo Biovolt A, após a realização do 

ensaio ASTM D2440. 
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Figura 34. Espectros de FTIR obtidos para o óleo Biovolt B, após a realização do 

ensaio ASTM D2440. 

 

 

 

Figura 35. Espectros de FTIR obtidos para o óleo Envirotemp FR3, após a 

realização do ensaio ASTM D2440. 
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5.3. MODELAMENTO MATEMÁTICO 

 

Os resultados do modelamento matemático para as análises físico-químicas e o 

modelo RNA criado para o período de indução dos ENIs novos e envelhecidos são 

apresentados neste item.  

 

 

5.3.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Analisando a variação da composição química em função dos parâmetros de 

envelhecimento obtidos para os ENIs envelhecidos pelos métodos Rancimat, ASTM 

D2440 e IEC 61125 (Tabela 23) via regressão linear múltipla, não foram encontrados 

coeficientes de determinação (R2) significativos (R2>0,50) para nenhum dos ácidos 

graxos. Como era esperado, o efeito do envelhecimento não é simplesmente função 

das características do envelhecimento, mas é função da resistência específica do ENI 

à oxidação. Adicionando-se o PI medido pelo PDSC ou pelo Rancimat o R2 se tornou 

mais significativo conforme descrito na Tabela 24.  

Os resultados da composição química inicial e após os envelhecimentos pelos 

métodos Rancimat, ASTM D2440 e IEC 61125 foram utilizados para avaliar a 

correlação múltipla com as propriedades físico-químicas (viscosidade cinemática, 

índice de neutralização e índice de peróxidos) (Tabela 25). Para os dados originais o 

R2 do índice de peróxidos foi de 0,322. Sabendo-se, no entanto, que os dados de 12 

e 24 h de envelhecimento do Envirotemp FR3 pela ASTM D2440 mostraram uma 

alteração no comportamento (consumo de peróxidos em um segundo momento da 

oxidação) a análise foi refeita, retirando-se esses dois pontos (Tabela 25). A Figura 

36 e a Figura 38 trazem os gráficos dos componentes (C16:0, C18:, C18:1, C18:2, 

C18:3) em cada modelo (índice de neutralização, viscosidade cinemática e índice de 

peróxidos). 

Os coeficientes de determinação (R2) indicam que as variações observadas 

durante o envelhecimento para o índice de neutralização e a viscosidade cinemática 

se correlacionam bem (R2>0,85) com a variação dos ácidos graxos que compõe os 
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ENIs (Tabela 25). Isso se observa devido a formação de ácidos graxos livres e 

produtos de polimerização oxidativa que, respectivamente, aumentam o índice de 

neutralização e a viscosidade cinemática. O índice de peróxidos por sua vez teve 

correlação menor (R2=0,62) possivelmente devido às múltiplas reações paralelas e 

concorrentes de produção (oxidação primária) e consumo (oxidação secundária) dos 

peróxidos. 

 

Tabela 23. Parâmetros dos ensaios de oxidação e variação da composição química 

resultante. 

ENI Ensaio Envelhe
cimento 

(h) 

Temperatura 
(ºC) 

Catalisador 
(cm2 de 
cobre)  

Massa 
(g) 

Fluxo de 
oxigênio 

(L/h)a 

Biotemp IEC 48 120 28.6 25 0.0315a 

Biovolt A IEC 48 120 28.6 25 0.0315a 

Biovolt B IEC 48 120 28.6 25 0.0315a 

Envirotem
p 

IEC 48 120 28.6 25 0.0315a 

Biotemp Rancimat 40 130 0 3 2.1a 

Biovolt A Rancimat 15 130 0 3 2.1a 

Biovolt B Rancimat 13 130 0 3 2.1a 

Envirotem
p 

Rancimat 3 130 0 3 2.1a 

Biotemp ASTM 72 110 9.4 25 1 

Biotemp ASTM 164 110 9.4 25 1 

Envirotem
p 

ASTM 3 110 9.4 25 1 

Envirotem
p 

ASTM 6 110 9.4 25 1 

Envirotem
p 

ASTM 12 110 9.4 25 1 

Envirotem
p 

ASTM 24 110 9.4 25 1 

Biovolt A ASTM 3 110 9.4 25 1 

Biovolt A ASTM 6 110 9.4 25 1 

Biovolt A ASTM 12 110 9.4 25 1 

Biovolt A ASTM 24 110 9.4 25 1 

Biovolt B ASTM 3 110 9.4 25 1 

Biovolt B ASTM 6 110 9.4 25 1 

Biovolt B ASTM 12 110 9.4 25 1 

Biovolt B ASTM 24 110 9.4 25 1 

a – Para o cálculo do fluxo de oxigênio foi considerado 21% de oxigênio no ar sintético (IEC 61125C) e 

no ar atmosférico (Rancimat) 
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Tabela 24. Coeficiente de determinação entre os parâmetros de operação do 

envelhecimento versus a variação da composição química. 

R2 (Coeficiente de determinação) C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Regressão com parâmetros de 
envelhecimento 

0,44 0,05 0,52 0,52 0,22 

Regressão adicionado-se PI por PDSC 0,83 0,10 0,96 0,94 0,42 

Regressão adicionado-se PI por 
Rancimat 

0,74 0,25 0,89 0,84 0,47 

 

Tabela 25. Resultados da correlação múltipla entre a composição química e os 

parâmetros físico-químicos. 

Propriedades da 

regressão 

múltipla 

Propriedades físico-químicas 

Índice de 

neutralização (mg 

KOH/g óleo) 

Viscosidade 

cinemática a 

40ºC (cSt) 

Índice de 

peróxidos (meq 

peróxidos/kg 

óleo)1 

R2 0,953 0,864 0,619 

Interseção -8,92 286,63 5984,77 

Coeficiente 

C16:0 

0,37 9,45 -0,03 

Coeficiente 

C18:0 

0,27 21,07 -21,16 

Coeficiente 

C18:1 

0,08 -3,44 -62,59 

Coeficiente 

C18:2 

0,02 -5,82 -73,94 

Coeficiente 

C18:3 

0,16 -8,56 -48,23 

1 -  Retirados os pontos de 12 e 24h do ensaio ASTM do ENI Envirotemp FR3. 
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Figura 36. Gráficos de plotagem linear do modelo para índice de neutralização. 

 

 

Figura 37. Gráficos de plotagem linear do modelo para viscosidade cinemática. 
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Figura 38. Gráficos de plotagem linear do modelo para índice de peróxidos. 

 

 

5.3.2. BASE DE DADOS RNA  

 

A Tabela 26 traz o número de pontos que foram avaliados em cada temperatura 

por estudo. A faixa de C18:1 coberta pela base de dados vai de 3,3 até 89,1%. A base 

de dados completa se encontra no Anexo II. 
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Tabela 26. Quantidade de pontos na base de dados em cada temperatura 

 Temperatura (ºC) 

Estudo 110 120 130 140 Total 

Amaral et al. (2003) 6 - - - 6 

Anwar et al. (2007) - 11 - - 11 

Ceci e Carelli (2007) 37 - - - 37 

Chu e Kung (1998) 28 - - - 28 

Ciemniewska-Zytkiewicz et 
al. (2014) 

8 8 8 8 32 

Farhoosh (2008) - 3 - - 3 

Farhoosh et al. (2008) - 2 - - 2 

Hidalgo et al. (2002) 9 - - - 9 

Issaoui et al. (2010) - 3 - - 3 

Maggio et al. (2011) 3 - - - 3 

Márquez-Ruiz (2008) 1 1 - - 2 

Mateos (2006) 15 15 15 14 59 

Merill et al. (2008) 9 - - - 9 

Nakbi et al. (2010) - 2 - - 2 

Oil Seed 16 - - - 16 

Ostrowska-Ligeza (2010) 4 4 4 4 16 

Savage et al. (1999) 13 - - - 13 

Sharma et al. (2009) 5 - - - 5 

Tabee et al. (2008) 5 - - - 5 

Toro-Vazquez (1999) 3 - - - 3 

Wang et al. (2010) 6 4 4 2 16 

Warner e Snowlton (1997) 6 - - - 6 

Warner et al. (1997) 4 - - - 4 

Total 178 53 31 28 290 

 

5.3.3. MODELO PARA O ÓLEO BASE 

 

Inicialmente o modelo criado via RNAs foi desenhado utilizando-se duas 

camadas com as funções de transferência logsig e tansig, além da camada pré-

existente na função fitnet que tem função de transferência purelin. No entanto, devido 

a alta correlação entre as variáveis de entrada, o modelo inicial não obteve alta 

correlação (R2<0,85 para 16 neurônios). Foi utilizada então a função de tratamento de 

análise de componentes principais anterior à entrada na rede neural, com isso os 

resultados melhoraram consideravelmente (R2>0,98), em termos de correlação e 
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distribuição de residuais, conforme exemplificado para o caso de 16 neurônios nas 

Figura 39 e Figura 40.  

 

Figura 39. Comparativo da regressão das RNAs com (a) e sem (b) a ACP. 

 

 

Figura 40. Comparativo da distribuição de residuais das RNAs com (a) e sem (b) a 

ACP. 

 

O modelo via RNA foi avaliado entre 3-15 neurônios nas camadas chamadas 

ativas, com funções de transferência logsig e tansig. Os resultados dos coeficientes 

de Pearson para o treinamento e validação são apresentados na Figura 41. 
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Figura 41. Efeito do número de neurônios na capacidade de generalização da RNA. 

 

Pode-se observar que a partir de nove neurônios o desempenho do modelo 

começa a declinar significativamente, visto ao baixo coeficiente dos dados de 

validação. Isso ocorre devido ao chamado sobre-ajuste (do inglês overfitting) dos 

dados, ou seja, o modelo se torna complexo e só é aplicável para os dados de 

treinamento. O alto erro encontrado na aplicação da RNA para os dados de teste 

confirma o overfitting como exemplificado na Figura 42. 

 

 

Figura 42. Exemplo de overfitting com 13 neurônios. 
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Utilizando a ferramenta de análise de componentes principais e com o valor 

otimizado de neurônios foi selecionada a estrutura com oito neurônios na camada 

ativa para o modelo final. Os resultados em termos de distribuição de residuais é 

apresentado na Figura 42 no qual se tem um erro de aproxidamente 1,5 h (OSI) a 4 

desvios padrão. A Figura 43 traz a correlação dos valores medidos e dos valores 

calculados, para os dados de treinamento o valor do R2 foi de 0,997, de teste 0,919 e 

global 0,995. Os resultados mostraram alta capabilidade do modelamento mesmo com 

uma diversidade bastante grande de fontes, de óleos base e de condições de 

operação. 

 

Figura 43. Distribuição dos residuais do modelo RNA para óleos vegetais 

comestíveis. 

 



Página | 77  
 

 

Figura 44. Correlação entre os valores medidos e os calculados. 

 

 Aplicando o modelo matemático preparado a partir de óleos vegetais 

comestíveis para os ENIs obtiveram-se os valores da Tabela 27. Os valores de PI para 

os ENIs Biotemp, Envirotemp e Biovolt A, calculados utilizando o modelo para óleos 

vegetais alimentícios, se mostraram próximos dos valores medidos. Já o PI calculado 

do Biovolt B resultou em 15% do valor medido pelo método Rancimat. 

 Analisando os valores obtidos, pode-se perceber que o modelo é coerente para 

os dois ENIs a base de soja (Envirotemp FR3 e Biovolt B) resultando em 2 h de PI, no 

entanto quando se compara o PI com os valores medidos percebe-se uma 

discrepância no valor encontrado para o Biovolt B. Isso se deve, provavelmente, às 

diferenças em termos de aditivação dos dois ENIs. O valor medido para o Envirotemp 

FR3, encontra-se dentro da margem de erro do modelo, então, pode-se supor que o 

efeito dos aditivos antioxidantes é menos significativo para esse ENI. 

A diferença encontrada para o Biotemp e para o Biovolt A, parte dela justificada 

pelo próprio erro do modelo, e a outra pelo efeito dos aditivos antioxidantes utilizados 

em cada um dos óleos, também esteve acima do esperado para o erro do modelo (+/- 

1,5 h aproximadamente). Isso indica que também para ambos são relevantes os 
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efeitos dos aditivos antioxidantes adicionados, em menor proporção para o Biotemp 

em relação ao Biovolt A. 

 

Tabela 27. Valores calculados pelo modelo RNA para a composição dos ENIs. 

ENI PI medido pelo 
Rancimat a 130 ºC (h) 

PI calculado no modelo de óleos 
comestíveis (h) 

Biotemp 40 34 

Envirotemp 3 2 

Biovolt A 15 8 

Biovolt B 13 2 

 

 

 Neste estudo não foram considerados como variáveis de entrada para o modelo 

a quantidade e o tipo de aditivos antioxidantes utilizados, mas os resultados mostram 

que para a aplicação na engenharia de produto de ENIs a rede neural deve ser 

utilizada combinada com dados sobre os níveis de aditivação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O óleo alto oleico, Biotemp, apresentou melhor desempenho em relação aos 

óleos baixo oleico (Envirotemp FR3, Biovolt A e Biovolt B) nos ensaios ASTM D2440, 

Rancimat (EN 14112) e PDSC. Dentre os óleos baixo oleico, o Envirotemp FR3 

apresentou o pior desempenho. Todos os ensaios permitiram o seguinte 

ranqueamento dos ENIs quanto a sua estabilidade a oxidação: Envirotemp FR3 < 

Biovolt B < Biovolt A < Biotemp. 

Comparando-se a composição química e os espectros FTIR dos ENIs 

envelhecidos foi verificado que o ensaio mais agressivo em termos de alterações 

químicas é o ASTM D2440, seguido do IEC 62770 método C e finalmente do método 

Rancimat EN 14112, o qual gera somente alterações menores uma vez que o ensaio 

é finalizado antes do início efetivo da oxidação.  

Em termos de composição química, os resultados indicaram um consumo 

principal do ácido linoleico (C18:2) e, em pontos avançados da oxidação, também do 

ácido linolênico (C18:3). Mesmo o ENI de menor resistência (Envirotemp FR3) 

mostrou aumento na quantidade relativa de C18:1 no final da oxidação, indicando que 

este é realmente o ácido insaturado mais resistente.  

Já os espectros de infravermelho mostraram que as primeiras modificações 

químicas que ocorrem durante a oxidação se referem a isomerização de ligações 

duplas. Somente os ensaios de envelhecimento pelas normas IEC 62770 método C 

(Envirotemp FR3) e ASTM D2440 (Envirotemp FR3, Biovolt A e Biovolt B após 24 h) 

indicaram a geração de produtos de oxidação.  

A variação percebida no índice de neutralização e na viscosidade está 

fortemente relacionada a alterações na composição química em termos de ácidos 

graxos devido a formação de ácidos graxos livre e de compostos com alta massa 

molar. O índice de peróxidos, por sua vez, teve comportamento menos correlato com 

os efeitos da oxidação na composição química, devido ao seu consumo durante a 

geração de produtos secundários de oxidação. 

O modelo matemático gerado a partir de dados da literatura para óleos 

comestíveis mostrou que o comportamento de oxidação pode ser justificado pela 

composição química quando se trata apenas do óleo base. O modelo otimizado teve 
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coeficiente de determinação globla de 0,995 com erro médio a 4 desvios-padrão de 

1,5 h. Os resultados calculados para o PI dos ENIs variaram em relação aos medidos 

provavelmente devido a aditivação. A revisão do estado da arte havia mostrado ser 

possível aumentos ainda maiores do que os obtidos neste estudo dependendo da 

quantidade e do tipo de aditivo(s) antioxidante(s) utilizado(s). 

O modelo utilizado isoladamente tem aplicação para as indústrias de alimentos 

e cosméticos nos quais a aditivação é menos relevante para a resistência à oxidação 

final. Para a indústria dos ENIs, os resultados mostraram que a aditivação tem papel 

relevante na resistência a oxidação dos produtos comerciais. Apesar de hoje a 

indústria, alvo do modelo, já deter o Know-How do uso e do efeito da aditivação, 

sugere-se para trabalhos futuros a inclusão desse parâmetro no modelamento. 

 Os principais ganhos relativos ao projeto estão relacionados a disponibilização 

para indústrias que dependem da estabilidade a oxidação de ésters vegetais (óleos 

vegetais) de uma ferramenta computacional capaz de prever o período de indução 

com base na composição química em termos de ácidos graxos. 

 

6.1.  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros que busquem dar continuidade a essa linha de pesquisa o 

autor sugere: 

 Formatar uma análise fatorial utilizando óleos vegetais que contemplem  

teores muito baixo oleico (óleo de côco), médio oleico (soja, milho) e alto 

oleico (girasssol, canola modificados geneticamente) puros e aditivados 

com as principais opções sintéticas indicadas na literatura: BHA, TBHQ, 

DBPC e PG. Com isso pode-se eliminar o ruído de fontes tão diversas 

provenientes da literatura e chegar a um modelo mais próximo da 

reprodutibilidade do método Rancimat (0,1 h) 

  Envelhecer os ENIs Biovolt A e Biovolt B para analisar o comportamento 

do índice de peróxidos em estágios mais avançados de oxidação. Utilizar 

os dados de infravermelho para tentar correlacionar as variações das 

bandas dos produtos de oxidação com a variação do índice de peróxidos. 
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 Modelar matematicamente o efeito dos parâmetros de envelhecimento 

(massa, quantidade de catalisador, fluxo de oxigênio, tempo de 

envelhecimento e temperatura) com as variações físico-químicas 

observadas nos ENIs ou em óleos vegetais envelhecidos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Caracterização físico-química dos ENIs adquiridos. 

Ensaio BIOVOLT® B BIOVOLT® A Envirotemp®FR3™ Biotemp® 

Análise visual 
Claro e 
límpido 

Claro e 
límpido 

Claro e límpido 
Claro e 
límpido 

Índice de neutralização, 
(mg KOH/g óleo) 

0,05 0,07 0,01 0,07 

Teor de água,         (ppm 
m/m) 

83 155 26 72 

Cor 0,5 1,0 L 0,5 L1,0 

Densidade a 20 ºC,(g/mL ) 0,9202 0,9191 0,9199 0,9146 

Fator de perdas 
dielétricas a 25 ºC,    (%) 

0,04 0,08 0,02 0,13 

Fator de perdas 
dielétricas a 90 ºC, (%) 

0,62 1,3 0,27 3,0 

Fator de perdas 
dielétricas a 100 ºC, (%) 

0,86 1,8 0,42 3,8 

Ponto de fulgor,        (°C) 312 310 306 306 

Ponto de combustão, (°C) 344 340 344 344 

Rigidez dielétrica – 
eletrodo de disco  (Kv) 

53 48 52 51 

Rigidez dielétrica – 
eletrodo de calota  (Kv) 

73 68 62 71 

Viscosidade a 20 ºC, (cSt)  68,9 75,9 70,6 94,3 

Viscosidade a 40 ºC, (cSt) 32,6 35,1 33,9 41,5 

Viscosidade a 100 ºC, 
(cSt) 

7,8 8,1 8,1 8,9 

Enxofre corrosivo 
Não 
corrosivo 

Não 
corrosivo 

Não corrosivo 
Não 
corrosivo 

Teor de PCB,     (mg/kg) 

Não 
detectável 
(< 2,0 
mg/kg) 

Não 
detectável (< 
2,0 mg/kg) 

Não detectável  
(< 2,0 mg/kg) 

Não 
detectável (< 
2,0 mg/kg) 

Ponto de fluidez,      (ºC) -6 -10 -16 -19 

Período de indução, 130 
0C (h) 

13 15 3 40 
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ANEXO 3 

 

 
 

 

Código Nome Descrição C16 C18:0 C18:1(Z) C18:1(E) C18:2 C18:3 C20:2 C23 C23n6 Desc. SOMA

1 Biotemp novo 2,81 2,72 83,26 2,83 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 99,99

2 Biotemp novo 2,82 2,89 86,19 0,47 6,81 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 2,82 2,81 84,73 1,65 6,61 0,00 0,00 0,41 0,00 0,98 100,00

3 Bio A novo 12,34 1,98 35,50 0,65 48,29 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4 Bio A novo 11,88 2,02 37,22 0,00 47,48 0,87 0,52 0,00 0,00 0,00 99,99

MÉDIA 12,11 2,00 36,36 0,33 47,89 1,05 0,26 0,00 0,00 0,00 99,99

5 Bio B novo 10,84 3,88 23,43 1,09 54,95 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6 Bio B novo 10,82 4,20 23,50 1,30 54,03 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 10,83 4,04 23,47 1,20 54,49 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

7 Envirotemp novo 10,61 3,99 22,49 1,24 55,50 5,22 0,40 0,00 0,00 0,55 100,00

8 Envirotemp novo 10,77 4,05 22,84 1,20 55,14 5,15 0,39 0,00 0,00 0,45 99,99

MÉDIA 10,69 4,02 22,67 1,22 55,32 5,19 0,40 0,00 0,00 0,50 100,00

9 Biotemp 5 Biotemp IEC 3,11 3,31 85,72 0,59 6,22 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 100,00

10 Biotemp 5 Biotemp IEC 2,93 3,00 86,27 0,50 6,12 0,00 0,00 0,90 0,28 0,00 100,00

MÉDIA 3,02 3,16 86,00 0,55 6,17 0,00 0,00 0,98 0,14 0,00 100,00

11 Bio A 5 Bio A IEC 12,59 2,67 36,13 1,10 45,07 1,07 0,56 0,00 0,00 0,81 100,00

12 Bio A 5 Bio A IEC 12,08 1,90 39,19 0,65 44,83 0,89 0,46 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 12,34 2,29 37,66 0,88 44,95 0,98 0,51 0,00 0,00 0,41 100,00

13 Bio B 5 Bio B IEC 10,97 4,14 24,14 1,36 52,15 5,88 0,53 0,50 0,00 0,33 100,00

14 Bio B 5 Bio B IEC 11,08 4,38 24,01 1,45 51,88 5,84 0,43 0,57 0,33 0,00 99,97

MÉDIA 11,03 4,26 24,08 1,41 52,02 5,86 0,48 0,54 0,17 0,17 99,99

15 FR3 5 FR 3 IEC 11,14 4,32 23,17 1,45 53,29 5,86 0,00 0,00 0,00 0,76 99,99

16 FR3 5 FR 3 IEC 11,64 4,47 23,39 1,40 52,89 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 11,39 4,40 23,28 1,43 53,09 6,04 0,00 0,00 0,00 0,38 100,00

17 Biotemp 1 ASTM D 2440 72h 3,11 3,12 85,44 0,59 6,45 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 100,00

18 Biotemp 1 ASTM D 2440 72h 2,89 2,81 86,67 0,54 5,94 0,00 0,34 0,68 0,14 0,00 100,01

MÉDIA 3,00 2,97 86,06 0,57 6,20 0,00 0,17 0,99 0,07 0,00 100,01

19 Biotemp 2 ASTM D 2440 164h 2,85 2,80 87,74 0,46 5,26 0,00 0,00 0,67 0,21 0,00 99,99

20 Biotemp 2 ASTM D 2440 164h 2,83 2,82 87,55 0,44 5,31 0,00 0,22 0,61 0,22 0,00 100,00

MÉDIA 2,84 2,81 87,65 0,45 5,29 0,00 0,11 0,64 0,22 0,00 100,00

21 Biotemp 3 Rancimat 48h 2,91 2,90 86,76 0,48 6,22 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 100,01

22 Biotemp 3 Rancimat 48h 2,86 2,92 85,75 0,53 6,05 0,00 0,50 1,10 0,28 0,00 99,99

MÉDIA 2,89 2,91 86,26 0,51 6,14 0,00 0,25 0,92 0,14 0,00 100,00

24 Biotemp Rancimat 40h 3,44 3,07 86,45 0,00 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

25 Biotemp Rancimat 40h 2,94 3,06 85,90 0,55 6,63 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 99,99

MÉDIA 3,19 3,07 86,18 0,28 6,83 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 99,99

26 Biotemp Rancimat 88h 2,84 2,97 87,43 0,00 4,81 0,00 0,29 0,91 0,75 0,00 100,00

27 Biotemp Rancimat 88h 3,08 3,14 86,27 0,60 5,03 0,00 0,31 0,97 0,60 0,00 100,00

MÉDIA 2,96 3,06 86,85 0,30 4,92 0,00 0,30 0,94 0,68 0,00 100,00

28 FR3 1 ASTM D 2440 3h 10,81 4,81 23,23 1,38 52,59 5,69 1,01 0,00 0,00 0,48 100,00

29 FR3 1 ASTM D 2440 3h 11,66 5,06 23,51 0,00 50,32 6,91 2,54 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 11,24 4,94 23,37 0,69 51,46 6,30 1,78 0,00 0,00 0,24 100,00

30 FR3 2 ASTM D 2440 6h 11,87 4,21 23,37 1,45 52,25 6,33 0,00 0,53 0,00 0,00 100,01

31 FR3 2 ASTM D 2440 6h 11,47 4,40 23,77 1,52 52,71 5,47 0,00 0,66 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 11,67 4,31 23,57 1,49 52,48 5,90 0,00 0,60 0,00 0,00 100,01

32 FR3 3 ASTM D 2440 24h 17,16 6,61 34,05 1,81 37,01 2,55 0,00 0,81 0,00 0,00 100,00

33 FR3 3 ASTM D 2440 24h 17,80 6,82 33,21 1,99 37,12 2,19 0,00 0,86 0,00 0,00 99,99

MÉDIA 17,48 6,72 33,63 1,90 37,07 2,37 0,00 0,84 0,00 0,00 100,00

34 FR3 4 Rancimat 3h 10,92 4,26 22,88 1,41 52,55 6,02 0,46 0,56 0,00 0,94 100,00

MÉDIA 10,92 4,26 22,88 1,41 52,55 6,02 0,46 0,56 0,00 0,94 100,00

36 ASTM FR3 - 12h 12,84 4,93 27,88 2,39 49,05 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

37 ASTM FR3 - 12h 13,53 5,21 27,46 1,66 47,15 4,14 0,00 0,86 0,00 0,00 100,01

MÉDIA 13,19 5,07 27,67 2,03 48,10 3,53 0,00 0,43 0,00 0,00 100,01

38 Bio A -1 ASTM D 2440 6h 11,98 2,42 36,95 0,00 46,94 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

39 Bio A -1 ASTM D 2440 6h 12,29 2,60 35,48 0,00 47,92 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 12,14 2,51 36,22 0,00 47,43 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

Observação: todos os valores são expressos em porcentagem.
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Código Nome Descrição C16 C18:0 C18:1(Z) C18:1(E) C18:2 C18:3 C20:2 C23 C23n6 Desc. SOMA

40 Bio A -2 ASTM D 2440 12h 12,50 0,89 35,84 1,03 48,59 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

41 Bio A -2 ASTM D 2440 12h 12,23 2,50 34,85 0,87 48,16 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 12,37 1,70 35,35 0,95 48,38 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

42 Bio A -3 ASTM D 2440 24h 16,58 0,29 44,94 0,00 38,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

43 Bio A -3 ASTM D 2440 24h 15,75 2,98 41,34 1,06 37,73 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 16,17 1,64 43,14 0,53 37,96 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

44 Bio A -4 Rancimat 15h 12,36 2,29 36,08 1,03 47,31 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

45 Bio A -4 Rancimat 15h 12,72 2,29 35,37 0,74 47,23 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

MÉDIA 12,54 2,29 35,73 0,89 47,27 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

46 Bio A - ASTM 3h 12,07 2,28 36,51 0,72 47,10 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

47 Bio A - ASTM 3h 12,29 2,25 35,76 0,53 48,13 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 12,18 2,27 36,14 0,63 47,62 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

48 Bio B 1 ASTM D 2440 6h 11,81 4,15 23,12 1,28 53,20 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

49 Bio B 1 ASTM D 2440 6h 11,11 4,19 23,41 1,39 53,49 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

MÉDIA 11,46 4,17 23,27 1,34 53,35 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

50 Bio B 2 ASTM D 2440 12h 11,22 4,24 23,87 1,52 52,81 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

51 Bio B 2 ASTM D 2440 12h 11,01 4,25 23,03 1,15 53,21 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

MÉDIA 11,12 4,25 23,45 1,34 53,01 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

52 Bio B 3 ASTM D 2440 24h 14,64 6,38 28,75 1,12 45,08 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

53 Bio B 3 ASTM D 2440 24h 14,08 5,99 28,48 1,75 45,44 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,01

MÉDIA 14,36 6,19 28,62 1,44 45,26 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

54 Bio B 4 Rancimat 13h 10,77 4,30 24,07 1,49 52,48 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

55 Bio B 4 Rancimat 13h 11,54 4,52 23,75 1,52 52,58 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

MÉDIA 11,16 4,41 23,91 1,51 52,53 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

56 Bio B - ASTM 3h 10,46 4,33 24,37 2,36 52,51 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

57 Bio B - ASTM 3h 10,57 4,24 23,82 1,54 53,11 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

MÉDIA 10,52 4,29 24,10 1,95 52,81 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

Observação: todos os valores são expressos em porcentagem.


