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Introdução/Objetivos

As características ambientais negativas que os combustíveis fósseis apresentam e o
possível esgotamento dessas fontes aumenta o interesse na pesquisa de biocombustíveis.
Contudo, para o estabelecimento dos biocombustíveis como uma alternativa viável é
necessário que eles representem um ganho líquido de energia, possuam benefícios
ambientais, sejam produzidos em grande escala e possam competir economicamente (HILL,
2006). A biomassa, principalmente o óleo vegetal, possui papel de destaque devido a sua
natureza renovável, ampla disponibilidade, biodegradabilidade e baixo custo (SUAREZ, 2007).
Contudo, a elevada viscosidade que os óleos apresentam é uma das maiores dificuldades no
escoamento de fluidos elevando os custos operacionais (LUCENA, 2005). Assim, o
conhecimento da reologia é essencial para várias aplicações, entre as quais projetos, avaliação
de processos e controle de qualidade (RAO, 1977). Dessa forma, o artigo objetiva a aplicação
do modelo matemático Grunberg-Nissan como estimativa para a viscosidade da mistura de
óleos de mamona e farelo de arroz em diferentes composições.

Metodologia

O estudo abordou um modelo matemático de estimativa para a viscosidade de uma
mistura de óleos de mamona e farelo de arroz em diferentes composições. Entre os possíveis
modelos de predição, o modelo desenvolvido por Grunberg e Nissan foi utilizado. O modelo é
composto pelas equações 1, 2 e 3:

Eq. 01
Eq. 02

Eq. 03

Onde ɳ é a viscosidade, x a fração molar, N é o número de átomos de carbono no
composto, i e j são os compostos e ∆ é o parâmetro que caracteriza a contribuição de
Grunberg-Nissan. Como o modelo inicialmente analisava misturas binárias, nesse estudo o
óleo de mamona e o óleo de farelo de arroz, apesar de misturas multicomponentes, serão
considerados formados exclusivamente pelos seus componentes majoritários, ácido ricinoléico
e ácido linoléico, respectivamente. Por possuir uma hidroxila presente em sua molécula, o
ácido ricinoléico foi escolhido como prioritário (componente i).

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos para a viscosidade da mistura são demonstrados na tabela a
seguir:
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Tabela 1: Fração da Composição versus Viscosidade da Mistura
Fração

Molar de i
Viscosidade

da Mistura (cP)
0,1 112,14
0,2 143,94
0,3 181,85
0,4 226,15
0,5 276,82
0,6 333,53
0,7 395,54
0,8 461,72
0,9 530,52

Utilizando os dados da tabela, foi possível construir um gráfico relacionando a
Viscosidade da mistura versus a Fração molar do componente i, conforme demonstrado na
figura abaixo.

Figura 1: Viscosidade da mistura versus a Fração Molar de i.

Conclusão

A partir da estimativa da viscosidade da mistura é possível prever e projetar
equipamentos que atendam as necessidades de escoamento. Foi possível estabelecer um
aumento não-linear da viscosidade da mistura com o aumento da fração de óleo de mamona.
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