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RESUMO 

 

 

FLORIDO, P.M. Viscosidades de sistemas de interesse para a desterpenação de óleos 

essenciais: Modelagem de dados para a obtenção de novos parâmetros do modelo 

UNIFAC-VISCO utilizando um algoritmo genético. 2014. 79 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2014. 

 

 

Óleos essenciais, basicamente formados por hidrocarbonetos terpênicos e compostos 

oxigenados, têm função aromatizante nas indústrias química, farmacêutica e de alimentos. Os 

compostos terpênicos são instáveis ao calor e sua remoção resulta em um produto mais 

estável e com maior valor comercial. No processo de desterpenação, a viscosidade é um 

parâmetro de grande interesse, pois afeta a perda de energia por atrito e os mecanismos de 

transferência de calor e massa. Devido o grande número de variáveis que podem afetar a 

viscosidade, como temperatura, pressão e concentração, métodos para estimar esta 

propriedade apresentam grande importância prática. O objetivo desta dissertação de mestrado 

foi ajustar o modelo UNIFAC-VISCO aos dados de viscosidade de sistemas similares aos 

resultantes do processo de desterpenação dos óleos essenciais de bergamota, hortelã e limão 

por extração líquido-líquido (ELL), a 25 ºC, utilizando etanol hidratado como solvente. O 

modelo foi programado utilizando a plataforma MATLAB® e a correlação foi realizada 

utilizando duas abordagens: na primeira, somente foram ajustados parâmetros referentes aos 

grupos funcionais ainda não descritos na literatura para o UNIFAC-VISCO, resultando em um 

desvio médio relativo (DMR) igual a 1,70 %; na segunda abordagem, todos os grupos 

funcionais foram ajustados aos dados experimentais, resultando em um desvio médio relativo 

(DMR) igual 0,68 %. Os parâmetros UNIFAC-VISCO foram ajustados utilizando um método 

heurístico o que possibilitou avaliar o desempenho de um método de inteligência 

computacional. A capacidade preditiva dos parâmetros obtidos foi testada nos sistemas 

semelhantes aos formados na desterpenação de óleo de eucalipto. Os valores de DMR para 

estes sistemas foram 3,56 e 1,83%, utilizando os parâmetros obtidos na primeira e na segunda 

abordagem, respectivamente. Estes resultados mostram que o modelo fornece uma boa 
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estimativa desta propriedade e pode ser uma ferramenta útil para a indústria de alimentos e 

para o processo de extração, possibilitando a melhoria de processos e permitindo o projeto de 

equipamentos mais eficientes em escala industrial. 

 

Palavras-chave: Viscosidade, óleos essenciais, extração líquido-líquido, predição, UNIFAC-

VISCO, algoritmo genético. 
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ABSTRACT 

 

 

FLORIDO, P.M. Viscosities of systems of interest for essential oils deterpenation: 

Modeling of data for obtaining new parameters for the UNIFAC-VISCO model using a 

genetic algorithm. 2014. 79 f. M. Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

 

Essential oils, that are primarily composed for terpenoids and oxygenates, have flavoring 

function in the chemical, pharmaceutical and food industries. Terpenes compounds are 

unstable to heat and its removal results in a better quality product besides its higher 

commercial value. In the deterpenation process, the viscosity has a great importance since it 

affects the loss of energy by friction and the mechanisms of heat and mass transfer. There are 

a large amount of variables that can affect this parameter such as temperature, pressure and 

concentration and the use of estimation methods for this property becomes a tool of great 

practical importance. The aim of this  dissertation was to adjust the UNIFAC-VISCO model 

to the kinematic viscosities of similar systems to those formed after deterpenation process of 

bergamot, mint and lemon essential oils, by liquid-liquid extraction (LLE) at 25ºC, with 

aqueous ethanol as solvent. The model was programmed using MATLAB ® platform and the 

correlation was accomplished using two approaches: in the first one, only parameters related 

to functional groups with no previous literature references to the UNIFAC-VISCO were 

adjusted, providing an average relative deviation (ARD) equal to 1.70 %; in the second 

approach, all functional groups were fitted to the experimental data, which provided an 

average relative deviation (ARD) equal to 0.68 %. The UNIFAC-VISCO parameters were 

adjusted by a heuristic method allowing the evaluation of a computational intelligence method 

performance. The predictive ability of the parameters was evaluated in similar systems to 

those formed in the deterpenation of eucalyptus essential oil. The ARD values between the 

experimental and the calculated viscosities were 3.56 and 1.83%, for parameters from first 

and second approach, respectively. These results show that the model provides a good 

estimation of this physical property and it can be a good tool for food industry and for 



 

viii 
 

extraction process, allowing process improvement and enabling the project of more efficient 

equipment on industrial scale. 

 

Keywords: Viscosity, essential oils, liquid-liquid extraction, prediction, UNIFAC-VISCO, 

genetic algorithm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Óleos essenciais são matérias primas aromáticas constituídas, principalmente, por 

hidrocarbonetos terpênicos e compostos oxigenados. Apesar dos hidrocarbonetos terpênicos 

estarem presentes em grandes concentrações, eles pouco contribuem para o aroma do óleo 

essencial e são mais instáveis à degradação quando na presença de calor ou em contato com o 

ar. A desterpenação consiste na remoção seletiva destes hidrocarbonetos com o objetivo de 

obter um extrato rico em compostos oxigenados, principais responsáveis pelo aroma 

característico dos óleos essenciais (Adorjan & Buchbauer, 2010; Arce et al., 2005; Bizzo et 

al., 2009; Oliveira et al., 2013). 

A escolha do método para a desterpenação deve levar em consideração a capacidade 

do processo reproduzir de maneira satisfatória o aroma com as características do óleo 

essencial in natura, sem degradar o produto ou contaminação do produto final. 

Tradicionalmente, a destilação a vácuo é o método empregado na desterpenação de óleos 

essenciais, porém em muitos casos a sua aplicação torna-se inviável pela pouca quantidade de 

material volátil presente no insumo. Uma alternativa de processamento é a extração líquido-

líquido (ELL) que pode ser realizada à temperatura ambiente e pressão atmosférica (Gironi & 

Maschietti, 2008; Oliveira et al., 2013). 

É necessário avaliar as propriedades que afetam o processo de desterpenação por ELL, 

tais como densidade e viscosidade das substâncias envolvidas e das fases formadas na 

extração, pois estes parâmetros afetam a termodinâmica do processo. No entanto, a criação de 

um banco de dados experimentais consistente possui como principal entrave o fato de existir 

uma infinidade de condições de interesse, como temperatura, pressão e suas combinações, que 

afetariam estas propriedades físicas e tornariam o processo de aquisição de dados inviável. 

Observa-se a importância do uso de modelos para estimar estas propriedades em 

diferentes sistemas e como tais métodos vêm tornando-se uma ferramenta de grande 

importância prática. Dentre os modelos preditivos para o cálculo de propriedades físicas, 

destacam-se aqueles que utilizam o conceito de contribuição de grupos, como, por exemplo, o 

GCVOL (Elbro et al., 1991) para o cálculo de densidade, e o UNIFAC-VISCO, desenvolvido 

por Chevalier et al. (1988) e Gaston-Bonhomme et al., (1994), para a predição da viscosidade 

de misturas. 



                                                                       Dissertação de Mestrado: Priscila Missano Florido 

17 
 

Este trabalho teve por objetivo modelar dados de viscosidade, referentes aos sistemas 

contendo compostos comumente encontrados no processo de desterpenação dos óleos 

essenciais de bergamota, hortelã e limão por extração líquido-líquido, utilizando etanol 

hidratado como solvente. O modelo utilizado foi o UNIFAC-VISCO e a linguagem de 

programação para processar os dados foi a MATLAB
®
. O método de convergência utilizado 

para a obtenção dos parâmetros do modelo foi o algoritmo genético, um método heurístico 

baseado em conceitos de evolução. 

A validação dos parâmetros obtidos foi realizada utilizando dados de sistemas 

semelhantes aos formados na desterpenação do óleo essencial de eucalipto, os quais não 

constavam no banco utilizado para a modelagem. 

Esta dissertação se divide em oito seções: nesta Seção 1, é apresentada uma introdução 

ao escopo da pesquisa. Na Seção 2, uma revisão bibliográfica dos assuntos pertinentes a este 

projeto foi realizada e os objetivos geral e específico são apresentados na Seção 3. A 

metodologia utilizada na modelagem dos dados e o desenvolvimento do algoritmo genético 

são apresentados na Seção 4. Na Seção 5, os resultados obtidos na modelagem e predição de 

dados são discutidos e ilustrados graficamente. As considerações finais são apresentadas na 

Seção 6 e sugestões para trabalhos futuros são apresentados na Seção 7. As referências 

utilizadas para explicar e corroborar a teoria deste trabalho são apresentadas na Seção 8.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Óleos Essenciais 

 

 

Óleos essenciais são produtos naturais concentrados de fontes vegetais e diferem dos 

óleos vegetais por sua composição, função biológica no vegetal de origem e na aplicação 

tecnológica. As principais diferenças entre ambos são apresentadas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Caracterização comparativa entre óleos vegetais e essenciais. 

  Óleos Vegetais Óleos Essenciais 

Compostos 

Majoritários 
Triacilgliceróis 

Terpenos, sesquiterpenos e 

compostos oxigenados 

Função 

Biológica nos 

Vegetais 

Reserva de Energia 

Proteção (parasita, 

predadores) 

Ação antimicrobiana 

Função 

Tecnológica 
Ingrediente Aditivo 

Fonte: (Campelo, 2011; Kalemba, 2011; Moreda, 2000; Reda, 2005). 

 

 

Óleos essenciais podem ser extraídos a partir de flores, folhas, cascas, rizomas e 

frutos. São constituídos por componentes aromáticos voláteis (principalmente mono- e 

sesquiterpenos, e compostos oxigenados) que conferem suas características organolépticas e, 

em menor concentração, por compostos não voláteis como ceras e pigmentos (Adorjan & 

Buchbauer, 2010; Bizzo et al., 2009). Algumas estruturas moleculares dos compostos 

terpênicos e compostos oxigenados são apresentadas nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  
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Figura 1. Estrutura molecular de alguns hidrocarbonetos terpênicos. 

 

 

Figura 2. Estrutura molecular de alguns compostos oxigenados. 

  

Os compostos oxigenados podem pertencer a diferentes classes como álcoois, ésteres, 

aldeídos, entre outros. A Tabela 2 apresenta os principais componentes voláteis constituintes 

de óleos essenciais de interesse para este trabalho.  

 



                                                                       Dissertação de Mestrado: Priscila Missano Florido 

20 
 

Tabela 2. Caracterização dos principais componentes dos óleos essenciais de limão, 

bergamota, hortelã e eucalipto. 

 Composto 
Fórmula 

Molecular 

Ponto de 

Ebulição 
Classificação 

Óleos Essenciais 

Fontes 

Limoneno C10H16 176ºC 
Hidrocarboneto 

Terpênico 
Cítricos 

β - pineno C10H16 165ºC 
Hidrocarboneto 

Terpênico 

Alecrim, Salsa e 

Rosas 

γ - terpineno C10H16 183ºC 
Hidrocarboneto 

Terpênico 
Orégano e Limão 

Citral C10H16O 225ºC Aldeído Limão 

Acetato de 

Linalila 
C12H20O2 220ºC Éster Lavanda 

Linalol C10H18O 198ºC Álcool Bergamota 

Carvona C10H14O 227ºC Cetona Endro, Cominho e 

Hortelã 

Citronelal C10H18O 201ºC Aldeído Eucalipto 

 

 

Os óleos essenciais são obtidos, principalmente, via destilação por arraste a vapor. No 

caso de óleos da casca de frutos cítricos, a extração é feita pela prensagem da casca da fruta. 

Além da destilação por arraste a vapor, a destilação a vácuo pode ser utilizada na obtenção de 

óleos essenciais, porém em diversas matérias primas a quantidade de material volátil é 

pequena e o uso desta técnica pode ser inviável (Attokaran, 2011; Bizzo et al., 2009; Cerpa et 

al., 2008; Kabuba & Huberts, 2009; Rubiolo et al., 2010; Vitti & Brito, 2003). 

A destilação por arraste a vapor é o método mais comum de extração de óleos 

essenciais. Nesta técnica, vapor entra em contato com o substrato do óleo (folhas, flores, 

cascas, por exemplo), possibilitando o arraste do óleo essencial, sendo que esta corrente é 

direcionada a um condensador e, em seguida, para um separador no qual ocorre separação e 

coleta do óleo essencial.  

Com os avanços tecnológicos, técnicas mais eficientes e econômicas estão sendo 

desenvolvidas tais como extração com solventes, extração supercrítica, prensagem a frio, e 
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extração por microondas. Em um estudo comparativo realizado por Paibon et al. (2011), o 

rendimento da extração utilizando etanol azeotrópico como solvente foi cerca de dez por 

cento maior quando comparado ao rendimento da destilação a vapor na obtenção de óleo 

essencial de flores de jasmim. 

Os óleos essenciais são matérias primas de perfumes, cosméticos, produtos de 

limpeza, alimentos e bebidas. Além disso, produtos naturais à base de óleos essenciais podem 

ter um papel como agentes farmacêuticos e conservantes alimentares por suas propriedades 

antioxidante e antimicrobiana. São utilizados na forma de aromas, fragrâncias ou fixadores e 

podem ser comercializados tanto na sua forma bruta quanto na forma de extratos que 

fornecem substâncias purificadas como o linalol, citral, limoneno (Adorjan & Buchbauer, 

2010; Antunes & Cavaco, 2010; Bizzo et al., 2009; Kubeczka, 2009). 

Os extratos são a forma beneficiada do óleo essencial obtidos pelo processo de 

desterpenação utilizando solventes orgânicos, dióxido de carbono líquido ou extração 

supercrítica, e possuem, em sua maioria, perfis de aroma quase idênticos ao da matéria prima 

da qual foram extraídos. Estes extratos são frequentemente aplicados na indústria de aromas e 

fragrâncias e, além disso, na indústria de alimentos, dependendo a inocuidade e da taxa 

residual do solvente (Kubeczka, 2009). 

 

 

2.1.1 Óleos Essenciais Cítricos 

 

 

Uma das características diferenciais dos óleos essenciais cítricos em relação aos 

demais é a metodologia de extração. Enquanto os demais óleos essenciais são obtidos por 

destilação a vapor, os óleos essenciais cítricos são obtidos industrialmente por processos 

mecânicos, a partir da casca de frutas cítricas. O processo de extração consiste basicamente na 

ação mecânica que possibilita o rompimento das vesículas que armazenam o óleo o qual é 

emulsionado com água que atua como veículo e a mistura resultante é filtrada e centrifugada 

para separar o produto desejado. O rendimento estimado é 0,7% de óleo essencial a cada 100g 

de fruto (Bizzo et al., 2009; Embrapa, 2013; Ruberto, 2002; Tranchida, 2012). 

Os hidrocarbonetos terpênicos são os principais constituintes dos óleos essenciais 

cítricos, sendo o limoneno o principal deles. Apesar da elevada proporção destes compostos, 

os aromas dos óleos essenciais cítricos são bem diferenciados um do outro pela presença dos 
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compostos oxigenados os quais são os principais responsáveis pelo aroma particular de cada 

óleo essencial (Ruberto, 2002).  

O óleo essencial de limão (gênero Citrus) possui em sua composição de 60 a 65% de 

limoneno, entre 10 a 20% de β – pineno e γ – terpineno na mesma proporção. O aroma típico 

deste óleo se deve ao elevado conteúdo de neral e geranial, isômeros do citral, aldeído que 

representa entre 5 a 10% da composição do óleo e, entre os compostos que formam o óleo, é o 

único composto oxigenado sendo os demais hidrocarbonetos terpênicos (Franceschi et al., 

2004; Francisco et al., 2010; Koshima et al., 2012; Ruberto, 2002). 

O óleo essencial de bergamota (Citrus bergamia) é o único óleo essencial cítrico cuja 

quantidade de monoterpenos constitui no máximo 60% da composição total e possui uma 

quantidade elevada de compostos oxigenados quando comparado com os demais óleos 

essenciais: entre 15 – 40% de acetato de linalina e 5 – 15% de linalol. Apesar da grande 

quantidade de compostos oxigenados, a remoção dos hidrocarbonetos terpênicos é necessária 

para aumentar a estabilidade oxidativa deste óleo (Chiyoda et al., 2011; Fantin et al., 2010; 

Franceschi et al., 2004; Ruberto, 2002). 

 

 

2.1.2 Óleo Essencial de Hortelã 

 

 

O óleo essencial de hortelã (gênero Mentha) possui grande importância comercial e 

está entre os dez mais comercializados no mundo. As diferentes espécies do genêro Mentha 

possuem óleos essenciais com composição química diferente. Se compararmos o óleo de 

hortelã (M. spicata) com o óleo de hortelã pimenta (M. piperita), o primeiro será rico em 

carvona e terá o cheiro característico de hortelã. Já no óleo de hortelã pimenta, o componente 

principal é o mentol (Bizzo et al., 2009; Reineccius, 2006; Scherer et al., 2013). 

O óleo de hortelã é produzido por destilação com arraste a vapor e o rendimento de 

produção deste óleo varia de 0,5 a 1,6% dependendo do método de extração (Bienvenu et al., 

1999; Pino et al., 1999; Reineccius, 2006).   

No óleo essencial de hortelã, 70 – 80% da massa é formada por carvona e limoneno na 

proporção de 4:1 A carvona é um composto oxigenado que dá o odor característico deste óleo 

(Kim & Hong, 1999; Scherer et al., 2013). 
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2.1.3 Óleo Essencial de Eucalipto 

 

 

As plantas do gênero Eucalyptus correspondem a cerca de 600 a 800 espécies e mais 

de 200 destas contem óleos voláteis em suas folhas sendo menos de 20 as aproveitadas 

comercialmente. No Brasil, a principal fonte de óleo essencial de eucalipto é a espécie 

Eucalyptus citriodora (Elaissi et al., 2011; Gonçalves et al., 2014; Vitti & Brito, 2003). 

O processo de extração se inicia com a coleta, corte e secagem das folhas. O óleo 

essencial é obtido pelo método de destilação com arraste a vapor seguido de separação por 

diferença de densidade para separar o óleo da água (Vitti & Brito, 2003). 

O óleo essencial de eucalipto da variedade E. citriodora é formado por aproximadamente 

94% de compostos voláteis e destes o principal constituinte é o composto oxigenado 

citronelal (entre 60 – 75% da massa); os principais hidrocarbonetos terpênicos são α – pineno, 

β – pineno, β – cariofileno e limoneno. O rendimento de produção do óleo essencial a partir 

das folhas varia de 1 a 1,6% (Drapeau et al., 2011; Gonçalves et al., 2014; Maciel et al., 2010; 

Singh et al., 2012; Vitti & Brito, 2003). 

A principal utilização industrial deste óleo é em produtos de perfumaria como 

desodorizadores e aromatizadores de ambientes, além de sua aplicação na área farmacêutica e 

cosmética (Batish et al., 2008; Singh et al., 2012). 

 

 

2.2  Desterpenação de Óleos Essenciais 

 

 

A desterpenação consiste na remoção seletiva dos hidrocarbonetos terpênicos com o 

objetivo de obter um óleo rico em compostos oxigenados, principais responsáveis pelo aroma 

característico dos óleos essenciais. Neste processo são geradas duas fases, uma rica em 

compostos terpênicos e outra rica em compostos oxigenados.  Os extratos ricos em compostos 

oxigenados apresentam maior estabilidade e poder flavorizante, além de maior solubilidade 

em meios polares (Arce et al., 2005; Fantin, 2010; Kim & Hong, 1999; Oliveira et al., 2013). 

Apesar dos hidrocarbonetos terpênicos estarem presentes em grandes concentrações 

(60 – 98%), eles pouco contribuem para o aroma do óleo essencial e, além disso, são mais 
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instáveis à degradação quando na presença de calor ou em contato com o ar. Os principais 

responsáveis pelo aroma característico dos óleos essenciais são os compostos oxigenados e, 

por isso, estes são utilizados como parâmetro para estabelecer a qualidade do produto e seu 

valor comercial (Arce et al., 2005; Oliveira et al., 2013). A Tabela 3 apresenta o valor de 

comercialização aproximado dos óleos de laranja, limão e eucalipto e de alguns compostos 

constituintes dos óleos essenciais com 2013 como ano-base.  

 

Tabela 3. Preço de exportação de óleos essenciais e seus compostos no período de janeiro 

a dezembro de 2013. 

Descrição Composto US$ / Kg 

Óleo Essencial 

Laranja 4,1 

Limão 26,6 

Eucalipto 16,3 

Hidrocarboneto 

Terpênico 
Limoneno 2,0 

Composto Oxigenado 

Linalol 9,6 

Carvona 21,8 

Citronelal 15,0 

Citral 32,2 

Fonte: (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2013). 

 

Os compostos oxigenados possuem maior valor agregado resultando em um valor de 

comercialização de 5 a 15 vezes maior quando comparados com o limoneno, um 

hidrocarboneto terpênico. O óleo essencial de laranja, que possui em sua composição cerca de 

90% de limoneno, possui baixo valor de comercialização quando comparado com os óleos 

essenciais de limão e eucalipto. 

O método mais empregado no processo de desterpenação é a destilação a vácuo. Este 

processo é similar à destilação por arraste a vapor, porém com a vantagem do emprego de 

baixas pressões o que possibilita o uso de temperaturas amenas. Stuart et al. (2001) relataram 

o emprego de pressões entre 10 a 30 mBar, possibilitando utilizar temperaturas entre 50 a 

80ºC.Outros métodos podem ser utilizados para realizar a desterpenação do óleo essencial: 

extração supercrítica, separação por tecnologia baseada em membranas, extração líquido-

líquido, extração com micro-ondas, extração com líquidos iônicos. (Attokaran, 2011; Fantin, 

2010; Francisco et al., 2010). 
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A desterpenação com fluido supercrítico tem como principal vantagem a não 

toxicidade do solvente e sua total recuperação na etapa de expansão, porém possui como 

desvantagem o aumento de pressão que leva a maior perda dos compostos voláteis. 

Geralmente é operada em modo continuo ou semi-continuo em colunas empacotadas, com 

pressões entre 90 – 100 bar e temperaturas variando de 40 a 50 ºC (Gironi & Maschietti, 

2008; Gañán & Brignole, 2011; Gañán & Brignole, 2013; Köse et al., 2000; Kubat et al., 

2001; Reverchon & De Marco, 2006).  

A extração com líquido iônicos é uma alternativa estudada principalmente pelas 

características destas substâncias como a baixa pressão de vapor, porém estudos mais 

aprofundados sobre a segurança do produto final são necessários (Arce et al., 2007; Francisco 

et al., 2010; Lago et al., 2014). O estudo da desterpenação utilizando tecnologia de 

membranas está em desenvolvimento e apresenta como vantagens a eliminação da etapa de 

recuperação do solvente, porém sua aplicação é limitada a faixa de pressão que garanta uma 

interface estável entre os fluidos e à vida útil da membrana (Brose et al., 1995; Dupuy, et al., 

2011a; Dupuy, et al., 2011b ). 

O aprimoramento do processo de desterpenação é necessário, e uma alternativa a ser 

estudada é o uso de solventes e técnicas de extração mais adequadas que possibilitem o 

emprego de temperaturas mais amenas para minimizar a perda dos compostos voláteis 

resultando em maior rendimento. Neste contexto, a extração líquido-líquido surge como uma 

alternativa promissora (Attokaran, 2011; Oliveira et al., 2013). 

 

 

2.3  Extração Líquido-Líquido no Processo de Desterpenação 

 

 

A escolha do método para a desterpenação do óleo essencial deve ser direcionada pela 

capacidade do processo reproduzir de maneira satisfatória o aroma com as características do 

óleo essencial in natura, sem degradar ou contaminar o produto (Gironi & Maschietti, 2008). 

Os principais problemas a serem solucionados na desterpenação estão relacionados ao baixo 

rendimento, ao custo / benefício, à presença de solventes residuais no produto final, a 

aplicação de altas temperaturas as quais poderiam levar à degradação dos hidrocarbonetos 
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terpênicos gerando aromas desagradáveis, além de aumentar a perda dos compostos voláteis 

(Attokaran, 2011; Fantin, 2010; Ruberto, 2002).  

A extração com solvente, ou extração líquido-líquido (ELL) requer menor quantidade 

de energia, pode ser operada a temperatura ambiente sem aumento de pressão e apresenta um 

melhor rendimento quando comparada aos processos de extração supercrítica (Dupuy, et al., 

2011b ; Oliveira et al., 2013). Pino et al. (1999) realizaram um estudo comparativo da 

extração dos compostos voláteis das folhas de hortelã (Mentha spicata L.) utilizando ELL 

com hexano e extração com CO2 supercrítico, obtendo um rendimento quase quatro vezes 

maior na ELL quando comparada à extração com fluido supercrítico. Os resultados obtidos 

por Raeissi et al., (2008) com etano como solvente corroboram a tese de que a desterpenação 

com solventes orgânicos gera maior rendimento do que utilizando CO2 supercrítico. A 

principal desvantagem da desterpenação por ELL é a necessidade de uma etapa adicional para 

recuperação do solvente. 

No processo de desterpenação por ELL, a alimentação, composta pelo óleo essencial 

de interesse, entra em contato com solvente em uma coluna extratora resultando em duas 

correntes: uma rica em compostos terpênicos e outra rica em solvente. No caso específico da 

desterpenação, a fase de maior interesse é a rica em solvente, pois possui elevada 

concentração dos compostos oxigenados. 

O solvente mais comumente utilizado na desterpenação de óleos essenciais por ELL é 

etanol anidro ou soluções hidroalcoólicas deste. O uso de etanol é justificado pelo baixo 

custo, solubilidade em meios polares e o fato de os extratos formados poderem ser facilmente 

utilizados como ingredientes em perfumes e bebidas. Para a desterpenação por ELL utilizando 

misturas de etanol e água como solvente, a solução deve possuir elevada proporção de etanol 

e a razão óleo essencial/solvente deve ser baixa (Arce et al., 2005; Dupuy, et al., 2011b; 

Gironi & Lamberti, 1995).  

Para que a ELL seja procedida de forma satisfatória no processo de desterpenação, é 

necessário conhecer informações sobre o equilíbrio de fases dos sistemas que compõe a 

mistura para visualizar a região na qual as fases coexistem em equilíbrio termodinâmico 

(Koshima, 2011).  

A avaliação de parâmetros que afetam o processo de desterpenação por ELL é 

necessária. Dados sobre o equilíbrio de fases e de propriedades físicas das substâncias 

envolvidas e das fases formadas no processamento auxiliam na compreensão dos fenômenos 

termodinâmicos. A Tabela 4 apresenta a compilação dos principais trabalhos contendo dados 

de equilíbrio líquido-líquido para sistemas relacionados ao processo de desterpenação.  
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Tabela 4. Banco de dados de equilíbrio líquido-líquido para sistemas relacionados ao 

processo de desterpenação. 

Sistema Referência 

Limoneno + Citronelal + Etanol + Água Gonçalves et al., 2014 

Limoneno + Carvona + Etanol + Água Oliveira et al., 2013 

Limoneno + γ-terpineno + -pineno + citral + Etanol + Água Koshima et al., 2012 

Água + Metanol + β – Citronelal 
Zhang et al., 2012 

Água + Etanol + β – Citronelal 

Limoneno + Linalol + Acetato de Linalila + Etanol + Água Chiyoda et al., 2011 

Água + Acetona + -pineno 

Li & Tamura, 2010 Água + Acetona + -pineno 

Água + Etanol+Limoneno 

Limoneno + Linalol + 1,3 – butanodiol Romero et al., 2010 

Metanol + Etanol + Limoneno Tamura et al., 2009 

Água + Linalol+Limoneno Doz et al., 2008 

Água + 1 - Propanol + -pineno 

Li & Tamura, 2008 

Água + 1 - Propanol + -pineno 

Água + 1 - Propanol +Limoneno 

Água + 1 - Butanol + -pineno 

Água + 1 - Butanol + -pineno 

Água + 1 - Butanol +Limoneno 

Água + Etanol+ -pineno 

Li & Tamura, 2006  
Água + Etanol+ -pineno 

Água + Etanol+Limoneno 

Água + Etanol+ -pineno+ Limoneno 
Linalol + Etanol + Água Cháfer et al., 2005 

Limoneno + Linalol + 2 – aminoetanol Arce et al., 2004 

Limoneno + Etanol + Água Cháfer et al., 2004 

Limoneno + Linalol + 1,2 – propanodiol 
Arce et al., 2003 

Limoneno + Linalol + 1,3 – propanodiol 

Limoneno + Linalol + Dietileno glicol Arce et al., 2002 

Limoneno + Água 

Gironi et al., 1995 
Citral + Água 

Água + Etanol + Citral 

Água + Etanol + Limoneno 

β - pineno + Δ3 – careno + Acetonitrila 

Antosik & Stryjek, 1992 β - pineno + Δ3 – careno + Nitrometano 

β-pineno + Δ3–careno + Dimetilformamida 
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2.4  Propriedades Físicas no Processo de Desterpenação 

 

 

O conhecimento e a predição das propriedades físicas dos compostos são essenciais 

para o desenvolvimento e aprimoramento de processos, produtos e equipamentos em escala 

industrial (Poling et al., 2004). Dados de densidade e viscosidade se relacionam à separação 

de fases, no projeto de bombas e no escoamento dos fluidos. 

Nos processos de extração e no projeto de colunas e equipamentos relacionados a eles, 

os fenômenos de transferência de massa e quantidade de movimento estão relacionados ao 

número de Reynolds (Re), um parâmetro associado à ação das forças viscosas, cuja forma 

geral é apresentada na Equação 1 (Cremasco, 2002). 

 

   
     

 
                                                                    

 

 

Na Equação (1), u é a velocidade média de escoamento em m/s, L é o comprimento 

característico em metros e ν é a viscosidade cinemática da mistura em m²/s. Sendo uma razão 

da ação cinética pela ação viscosa, o número de Reynolds estabelece uma relação entre as 

características moleculares das substâncias e as características mecânicas do processo 

(Cremasco, 2002).  

Neste contexto, a viscosidade é um parâmetro relevante de eficiência de equipamentos 

na extração de óleos por solvente. Industrialmente, há grande interesse na viscosidade 

cinemática dos compostos e suas misturas (Rabelo, 2005; Poling et al., 2004). A viscosidade 

cinemática é a razão da viscosidade dinâmica pela densidade como apresentado na Equação 

(2).  

 

  
 

 
                                                                    

 

Na Equação (2), ν é a viscosidade cinemática em mm².s
-1

, é a viscosidade dinâmica 

em Pa.s e ρ é a densidade em g.cm
-3

.  
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Alguns dados de viscosidade cinemática de misturas de compostos presentes em óleos 

essenciais já existem na literatura: Comelli et al. (2002) obtiveram dados para os sistemas 

binário (S)-(-)-limoneno + linalol e cineol + linalol, com temperaturas variando de 25 a 40 
o
C. 

Francesconi et al. (2001) determinaram dados para sistemas contendo α-pineno, β-pineno, 

cimeno, limoneno, 1,8-cineol,  linalol e metil tertbutil éter como solvente, todos a 25 
o
C. 

Dados de densidade foram publicados por grupos de pesquisas para os seguintes sistemas 

binários: linalol + 1-propanol por García-Abarrio et al. (2011);  limoneno + β – pineno por 

Langa et al. (2012); -pineno + -pineno por Langa et al. (2012); 1,8-cineol e diversos 

solventes (etanol, 1-propanol, 1-butanol ou 1-pentanol ) por Alfaro et al. (2010). Clará et al. 

reportaram dados de densidade e viscosidade para o sistema (1-pentanol + limoneno). Um 

estudo mais aprofundado apresentado por Gonçalves et al. (2014) apresentou dados de 

equilíbrio líquido-líquido e  de densidade e viscosidade para as fases formada na 

desterpenação para o sistema (limoneno + citronelal + etanol + água). A partir desta 

compilação, pode-se concluir que a quantidade de dados relevantes ao processo de 

desterpenação ainda é escassa e que os métodos preditivos podem se apresentar como 

instrumentos eficientes e úteis no auxilio e soluções de problema de engenharia.  

 

 

2.5  Modelos Preditivos  

 

 

A análise dos dados experimentais permite avaliar relações qualitativas não casuais, 

porém não expressa como uma variável afeta outra. O principal objetivo da modelagem é 

estabelecer uma relação quantitativa para caracterizar qual a influência de uma variável sobre 

a outra (Huang et al., 2001). 

A modelagem é uma ferramenta para a análise de dados, classificação, previsão e 

controle do processo. Pode ser teórica, quando baseada em leis, teoremas e princípios 

matemáticos e termodinâmicos que descrevem o processo, estatística e empírica, quando a 

relação entre as variáveis é difícil de descrever e implementar por métodos teóricos. Neste 

caso, os detalhes sobre as relações entre as variáveis geralmente são deixadas de lado, e o 

foco é colocado sobre o efeito das variáveis de entrada nas variáveis de saída (Huang et al., 

2001). 
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Propriedades físicas, tais como densidade e viscosidade, dependem diretamente da 

natureza e do comportamento molecular das substâncias. Dada à complexidade dos 

fenômenos moleculares, a simulação computacional aparece como uma ferramenta que 

possibilita visualizar e predizer comportamentos (Poling et al., 2004).  

A criação de um banco de dados experimental consistente possui como principal 

entrave o fato de existir uma infinidade de combinações de condições de interesse (como 

temperatura, pressão, concentração) que afetariam as propriedades físicas dos componentes e 

tornariam o processo de obtenção desses dados inviável para todas as misturas de interesse em 

um processo. 

O uso de métodos preditivos representa uma redução considerável de custo e tempo no 

desenvolvimento de projetos, permitindo avaliar os sistemas em diferentes condições de 

maneira otimizada. Porém, é importante ressaltar que os ensaios experimentais são o ponto de 

partida para a obtenção de um modelo e são necessários para a validação dos resultados 

obtidos (Huang et al., 2001; Rezende & Borges, 2006). 

Observa-se a importância do uso de métodos para estimar estas propriedades em 

diferentes sistemas e como tais métodos vêm tornando-se uma ferramenta de grande 

importância prática. Dentre os modelos preditivos para o cálculo de propriedades físicas, 

pode-se citar os modelos de contribuição de grupos GC-UNIMOD (Cao et al., 1993) e o 

UNIFAC-VISCO (Chevalier et al., 1988). Os dois modelos consideram a viscosidade 

cinemática da mistura como a junção de uma contribuição combinatorial e outra residual 

Neste trabalho será utilizado o modelo de contribuição de grupos UNIFAC-VISCO.  

 

 

2.6  UNIFAC-VISCO 

 

 

O modelo UNIFAC-VISCO foi desenvolvido por Chevalier et al. (1988) e Gaston-

Bonhomme et al., (1994) e utiliza como base o modelo de Eyring para calcular o termo 

relativo ao desvio da idealidade no cálculo das viscosidades. De maneira geral, o método 

UNIFAC-VISCO considera a molécula como um agregado de grupos funcionais, ou seja, 

apesar de existirem milhares de compostos de interesse, pode-se reduzir esta quantidade se 

forem considerados somente os grupos funcionais que os constitui. Neste modelo, a 
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propriedade física do fluido será a soma das contribuições dos grupos constituintes da 

molécula (Aguiar, 2009; Chevalier et al., 1988; Gaston-Bonhomme et al.,1994). 

No modelo considerado, a contribuição dos grupos é representada por um parâmetro 

de interação obtido pelo ajuste de dados experimentais de viscosidade das substâncias em 

estudo. Este método apresenta como vantagem a redução na quantidade de informações 

necessárias para determinar as propriedades das misturas. Sua forma geral é representada pela 

Equação (3). 

 

       ∑   
          

    

  
 (3) 

 

Na Equação 3,      é a energia livre molar de ativação em excesso para o fluido, ν e 

M  são, respectivamente, a viscosidade cinemática da mistura e a sua massa molecular;    e Mi 

representam a viscosidade cinemática e a massa molecular do componente “i” puro; xi é a 

fração molar do componente “i” e R é a constante universal dos gases. Neste modelo, a 

energia livre molar de ativação em excesso é a soma de duas contribuições: uma 

combinatorial e outra residual, como mostrado na Equação (4). Outra forma de definir esta 

energia é dada pela Equação (5).  

 

                                    (4) 

 

       ∑       
    (5) 

 

Na equação (5), o coeficiente de atividade   
  é uma função da parte combinatorial   

   

e da parte residual   
  . A porção combinatorial (     ) está relacionada às diferenças no 

tamanho e formas das moléculas na mistura; a parte residual (     ) se relaciona à energia de 

interação entre os grupos funcionais presentes nas moléculas envolvidas na mistura. O termo 

combinatorial está descrito nas Equações (6) a (10): 

 

     

  
 ∑   

   
  

  
 

 

 
∑   

     
  

  
 (6) 

 

Na Equação (6), z é o número de coordenação (igual a 10),    e    são as frações de 

área superficial molecular e de volume molecular calculadas pelas Equações (7) e (8), 

respectivamente. 
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∑     
                            (7) 

 

   
    

∑     
                            (8) 

 

Os termos qi e ri das Equações (7) e (8) são, respectivamente, a área superficial e o 

volume de van der Waals para o componente i, e são calculados de acordo com as Equações 

(9) e (10). 

   ∑   
                             (9) 

 

   ∑   
                       (10) 

 

O termo   
   

 é o número de grupos k na molécula i; Qk e Rk  são parâmetros de área e 

volume superficial e, neste trabalho, foram obtidos de Fredenslund & Sorensen (1994) e estão 

apresentados na Tabela 5. Neste trabalho não se diferenciou os grupos entre cadeia aberta e 

fechada. 

 

Tabela 5. Parâmetros Qk e Rk  utilizados no ajuste de dados deste trabalho. 

Grupo K Qk Rk 

CH2 0,54 0,6744 

CH3 0,848 0,9011 

CO 1,18 1,4457 

COO 0,88 1,002 

OH 1,2 1 

CH 0,228 0,4469 

CH=O 0,948 0,998 

H2O 1,4 0,92 

C 0 0,2195 
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As Equações (11) a (16) se referem ao termo residual da energia livre molar de 

ativação em excesso. 

 

     

  
  ∑   

     
       (11) 

 

  
   é a soma das contribuições individuais de cada grupo k do componente i na 

mistura, menos a some das contribuições individuais do grupo k do componente i em uma 

solução de referência que contém apenas moléculas do tipo i. A forma geral para seu cálculo é 

dada pelas Equações (12) e (13): 

 

  
   ∑   

   
(    

      
    

)                               (12) 

 

    
    [     ∑      

    ∑
     

 

∑      
  

 ] (13) 

 

O termo    que aparece na Equação (13) é dado pela Equação (14). Na Equação (15) 

está descrita a definição do termo referente à fração mássica dos grupos –    – que é 

utilizado no cálculo de   . 

 

   
    

∑     
                            (14) 

 

   
∑   

      

∑ ∑   
      

 
                (15) 

 

A Equação (13) também pode ser utilizada para o cálculo de   
    

. O parâmetro    
  é 

dado pela Equação (16): 

 

   
     ( 

   

    
)                (16) 

 

O termo     é o parâmetro de interação entre os grupos m e n, sendo que existem 2 

deles (    ≠    ) para cada grupo. Os primeiros dados de     foram reportados no trabalho 

original de Chevalier et al. (1988) e complementados na versão revisada publicada por 
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Gaston-Bonhomme et al., (1994). Desde o desenvolvimento do modelo, foram obtidos cerca 

de 160 parâmetros de interação referentes a 19 grupos funcionais (Badrés et al., 2008; Bajic et 

al., 2013a; Fang, 2012; Gonzalez et al., 2004a; Gonzalez et al., 2006a; Gonzalez et al., 

2006b; Gonzalez et al., 2007a; Kijevcanin  et al., 2013; Rodriguez et al., 2003; Rodriguez et 

al., 2004; Zivkovic et al., 2010). Os parâmetros mais recentes, presentes na literatura, são 

resultado deste projeto de mestrado e estão disponíveis em Florido et al. (2013). O modelo e 

os parâmetros obtidos têm sido utilizados com êxito pela comunidade científica na predição 

de viscosidades de diversos sistemas (Bajic et al., 2013b; Canosa et al., 1998a; Canosa et al., 

1998b; Canosa et al., 2000; Gonzalez et al., 2003a; Gonzalez et al., 2003b; Gonzalez et al., 

2004b; Gonzalez et al., 2005; Gonzalez et al., 2006c; Gonzalez et al., 2007b;  Habibullah et 

al., 2011; Matos et al., 2001; Matos et al., 2002.; Rodriguez et al., 1998; Rodriguez et al., 

2006; Trenzado et al., 2002; Trenzado et al., 2003; Vuksanovik et al., 2013; Yang et al., 

2006). A compilação dos parâmetros existentes na literatura é apresentada em anexo na tabela 

A1. 

No entanto, o número de parâmetros existentes na literatura não abrange todos os 

grupos de interesse no processo de desterpenação de óleos essenciais. Há, portanto, a 

necessidade de preencher esta lacuna de carência de dados que possibilitem o melhor uso 

desta ferramenta que tem se mostrado tão eficiente.  

 

 

2.7  Métodos de Convergência 

 

 

A análise numérica é um ramo da matemática usado para encontrar aproximações para 

problemas de difícil solução, tais como encontrar as raízes de uma equação não-linear, 

integração envolvendo expressões complexas, solução de equações diferenciais para as quais 

soluções analíticas não existem, e solucionar problemas que envolvam estimativa de 

parâmetros (Beck, 2002; Karris, 2007). 

A estimativa de parâmetros fornece um meio analítico de estimar constantes em 

modelos matemáticos. Os problemas de ajuste podem ser lineares ou não-lineares, sendo este 

último o mais comum (Beck, 2002). O objetivo do ajuste de parâmetros é encontrar um vetor 

de valores que leve à melhor modelagem dos dados. Para o ajuste de parâmetros é necessário 
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especificar expressões matemáticas que descrevam o erro nos dados medidos (Mulquiney & 

Kuchel, 2003). 

Na programação linear (no qual as variáveis formam uma combinação linear) o 

objetivo é maximizar ou minimizar uma quantidade particular, chamada de objetivo, o qual é 

dependente de um número finito de variáveis. Estas variáveis podem ou não ser 

independentes umas das outras e, na maioria dos casos, estão submetidas a certas restrições. 

Já a programação dinâmica é baseada no Princípio Bellman segundo o qual o resultado ótimo 

não depende do estado inicial, mas sim do conjunto de decisões tomadas ao longo do processo 

(Karris, 2007). 

A fim de determinar a melhor resposta em cada caso, todas as soluções possíveis 

devem ser consideradas. Devido à quantidade de tempo necessário para encontrar uma 

resposta ideal para problemas computacionalmente complexos, algoritmos de aproximação 

são desenvolvidos para encontrar aceitavelmente boas respostas em um período de tempo 

razoável (Moore, 2005). 

 

 

2.8  Métodos Heurísticos: Algoritmo Genético 

 

 

Métodos de otimização com inspiração em conceitos evolucionários tais como os 

algoritmos genéticos oferecem a vantagem de uma solução aproximada imediata. O tempo 

disponível é então utilizado para refinar esta solução para trazê-la tão próximo quanto 

possível do ideal. Quando a solução ideal não é encontrada, a aproximação é geralmente 

muito próxima desta. O algoritmo genético pode ser escrito para ser executado em paralelo 

para acelerar o processo de encontrar uma solução ótima ou aproximada (Moore, 2005). 

Para encontrar a solução ótima utilizando o algoritmo genético é necessário avaliar os 

parâmetros que o constituem. Esses parâmetros incluem o tamanho da população, tamanho do 

gene, número de gerações, taxa e frequência de mutação (Kitano, 1990; Moore, 2005).  

O algoritmo genético é uma ferramenta da computação evolucionária e tem sido usado 

para resolver uma gama de problemas de otimização em engenharia com sucesso desde que 

muitos deles são não lineares e podem envolver muitos parâmetros desconhecidos que 
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necessitam de ajuste e estimativa. Esta técnica é eficiente para solucionar problemas em que o 

elemento combinatorial é predominante (Gallagher, 1994; Nougués, 2002; Shopova, 2006).  

Apesar de bem estabelecidos, os métodos de ajuste baseados em conceitos de Cálculo 

como o método de Newton, por exemplo, podem ter sua aplicação restrita em função de sua 

natureza local e da necessidade de uma forma linearizada do problema. Além disso, o 

desempenho destes métodos depende do conhecimento prévio de diversos parâmetros o que 

nem sempre é possível em situações práticas (Renner, 2003; Aryanezhad, 2008; Shopova, 

2006; Gallagher, 1994). 

O algoritmo genético é um método global, ou seja, não é necessário calcular ou usar 

derivadas parciais e não há tendência de aprisionamento em mínimos locais, em contraste 

com os métodos numéricos que apresentam tal o risco. Além disso, este método é mais 

simples e intuitivo do que os modelos existentes e encontra o ótimo global do problema em 

um tempo razoável. Ele usa processos aleatórios de amostragem para abranger regiões 

relativamente amplas do espaço amostral dos parâmetros, além de explorar de maneira 

eficiente as informações fornecidas pela amostragem a partir da teoria do modelo e de suas 

manipulações (Bonella, 2008; Gallagher, 1994; Shopova, 2006).  

Outras vantagens do algoritmo genético: são computacionalmente robustos, não 

necessitando, por exemplo, de inversão de matrizes; são fáceis de implementar e apresentam 

grande flexibilidade no tratamento de problemas a serem solucionados quando comparados 

aos métodos usualmente empregados nos problemas de otimização, principalmente por 

usarem uma população de soluções que podem ser cruzadas por regras probabilísticas. Em 

problemas de ajuste de dados, pode ser difícil controlar a interdependência não linear dos 

parâmetros e sua influência no processo de modelagem, mas considerando a lógica fuzzy na 

qual este algoritmo é baseado é relativamente fácil lidar com este problema com um algoritmo 

genético (Renner, 2003; Aryanezhad, 2008; Bonella, 2008).  

Este método tem apresentado resultados satisfatórios em estudos nas áreas química e 

de engenharia: Nougués (2002) aplicou um algoritmo genético para estimar os parâmetros de 

controle em um reator obtendo uma boa correlação; Izadifar (2007) usou o método com 

sucesso para encontrar as condições ótimas de operação na hidrogenação de óleos vegetais; 

Saíz (2008) desenvolveu um algoritmo genético para calcular os parâmetros de um modelo de 

transferência de massa na produção de vinagre e obteve uma boa capacidade preditiva. 

Parâmetros do processo de extração também foram modelados usando este método (Zahedi, 

2010; Hatami, 2010). Os resultados dos exemplos citados mostram que esta ferramenta é 

efetiva e deve ser avaliada com mais cuidados em suas potenciais aplicações. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo a obtenção de novos parâmetros do 

modelo UNIFAC-VISCO a partir de dados de viscosidade referentes aos sistemas comumente 

encontrados em processos de desterpenação dos óleos essenciais de limão (composto 

principalmente por limoneno, γ-terpineno, β-pineno e citral), bergamota (composto 

principalmente por limoneno, linalol e acetato de linalila) e hortelã (composto principalmente 

por limoneno e carvona), utilizando o método de extração líquido-líquido (mistura de etanol e 

água, em diferentes composições) a 25ºC.  

 

Outras metas deste trabalho foram: 

 

 Implementar o modelo UNIFAC-VISCO utilizando um novo método de convergência, 

o algoritmo genético; 

 Avaliar a capacidade preditiva dos parâmetros obtidos, utilizando como referência 

sistemas semelhantes às fases formadas na desterpenação do óleo essencial de 

eucalipto (composto principalmente por limoneno e citronelal); 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1  Formação do banco de dados para a modelagem 

 

 

Cento e vinte e dois (122) dados de viscosidade foram utilizados neste trabalho. Estes 

dados foram determinados em trabalhos prévios do grupo de pesquisa, publicados por Florido 

et al. (2013), que utilizaram amostras provenientes dos estudos de equilíbrio de fases 

realizados por Chiyoda et al.(2011),  Koshima et al. (2012) e Oliveira et al. (2013) para a 

desterpenação dos óleos de bergamota, limão e hortelã, respectivamente. Os dados de pureza 

mássica, número de registro (CAS number), massa molar, viscosidades e densidades, a 25 ºC, 

dos componentes puros presentes nas misturas estudadas (disponíveis em Florido et al., 2013) 

estão reproduzidos na Tabela A2 da Seção de Anexos. 

Solventes aquosos com diferentes porcentagens mássicas de água (28,49 %, 30,85 %, 

33,57 % e 42,15 %) foram usados para compor sistemas similares àqueles formados na 

desterpenação do óleo essencial de bergamota. Os reagentes usados para representar este óleo 

essencial foram o limoneno, o linalol, e o acetato de linalila. Para estes sistemas 42 dados de 

viscosidade foram considerados. 

Os sistemas considerados na desterpenação do óleo essencial de limão foram formados 

por limoneno, γ-terpineno, β-pineno, citral, e etanol com porcentagens mássicas de água 

iguais a 23,78 %, 28,25 %, 35,40 % e 40,25 %. Para estes sistemas 40 dados de viscosidade 

foram considerados. 

Para os sistemas representantes da desterpenação de óleo essencial de hortelã, os 

compostos considerados foram o limoneno, a carvona, além das soluções hidroalcoólicas 

contendo as seguintes porcentagens mássicas de água: 23,64 %, 29,04 % e 31,33 %. Para 

estes sistemas 40 dados de viscosidade foram considerados. 

Os dados de viscosidade e densidade para os sistemas referentes à desterpenação dos 

óleos essenciais de bergamota, limão e hortelã (publicados por Florido et al., 2013), estão 

apresentados nas Tabelas A3 a A5, respectivamente, na Seção de Anexos. 
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4.2  Escolha da plataforma de programação 

 

 

Após o preparo do banco de dados, fez-se o estudo da melhor plataforma de 

programação considerando a ordem do problema. Entre as possibilidades existentes, 

restringiu-se a escolha às linguagens denominadas de alto nível pela maior proximidade 

destas com a linguagem humana, o que possibilitaria maior facilidade de implementação. 

Destas, optou-se pelo MATLAB® que é uma linguagem técnica direcionada a problemas de 

engenharia e que, ao mesmo tempo, apresenta maior simplicidade de aprendizado por sua 

estruturação. 

 

 

4.3  Modelo e divisão dos grupos de interesse 

 

 

As viscosidades experimentais, disponíveis em Florido et al. (2013), foram 

correlacionadas pelo modelo UNIFAC-VISCO, publicado por Chevalier et al. (1988) e 

Gaston-Bonhomme et al. (1994) e discutido anteriormente na seção 2.6. Os dados de 

viscosidade foram ajustados ao modelo a fim de se obter os parâmetros de interação entre 

grupos funcionais     (apresentado na Equação (16)). Para obtenção destes parâmetros, 

inicialmente foram estudadas as composições e estruturas moleculares dos componentes das 

misturas. Os compostos constituintes dos sistemas foram divididos em grupos funcionais, 

como sugerido pelos autores do modelo UNIFAC-VISCO. 

A Tabela 6 apresenta a divisão de grupos considerada para cada componente presente 

nas misturas estudadas, inclusive para os solventes etanol e água. 
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Tabela 6. Divisão dos compostos de interesse em grupos funcionais para aplicação no 

modelo UNIFAC-VISCO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Parâmetros de interação entre grupos para o modelo UNIFAC-VISCO 

αnm (K) CH2 CH3 CO COO OH CH CHO C H2O 

CH2 0 66,53 859,5 1172 498,6 * * * * 

CH3 -709,5 0 11,86 -172,4 594,4 * * * * 

CO 586,2 -21,56 0 29,2 221,5 * * * * 

COO 541,6 -44,25 22,92 0 186,8 * * * * 

OH -634,5 1209 664,1 68,35 0 * * * * 

CH * * * * * 0 * * * 

CHO * * * * * * 0 * * 

C * * * * * * * 0 * 

H2O * * * * * * * * 0 

*Não disponíveis na literatura 

 

 

 A Tabela 7 apresenta os parâmetros de interação nm do modelo UNIFAC-VISCO 

(disponíveis em Chevalier et al. (1988) e Gaston-Bonhomme et al. (1994)) para os grupos 

descritos na Tabela 6.  

A Tabela 7 ressalta os parâmetros de interesse já disponíveis na literatura, porém, 

também os parâmetros não disponíveis. A modelagem foi realizada levando em consideração 

os parâmetros existentes na literatura por Chevalier et al. (1988) e Gaston-Bonhomme et al. 

(1994), ajustando-se somente os grupos funcionais que não foram ajustados por estes autores. 

Uma segunda abordagem na qual todos os parâmetros foram liberados e ajustados também foi 

realizada.
 

 

 

Compostos 
Grupos Funcionais 

CH2 CH3  CO COO OH CH CHO C H2O 

Limoneno 4 2 0 0 0 2 0 2 0 

Acetato de Linalina 3 4 0 1 0 2 0 2 0 

Linalol 3 3 0 0 1 2 0 2 0 

Citral 2 3 0 0 0 2 1 2 0 

-terpineno 2 3 0 0 0 3 0 2 0 

β-pineno 4 2 0 0 0 2 0 2 0 

Carvona 3 2 1 0 0 2 0 2 0 

Etanol 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Água 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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4.4  Método de convergência 

 

 

O método de minimização de erros escolhido foi o algoritmo genético, um método 

iterativo que possibilita a obtenção de uma solução ótima a partir de conceitos da evolução 

aplicados a problemas de engenharia.  

Neste trabalho, um método de inteligência artificial foi utilizado para convergência 

dos dados ao invés dos métodos numéricos normalmente utilizados para problemas de ajuste 

de parâmetros. O algoritmo genético (AG) é um método iterativo que permite obter uma 

solução ótima baseado em conceitos de evolução aplicados a problemas de engenharia. A 

escolha dos parâmetros do algoritmo genético para sua melhor performance foi baseado em 

testes preliminares que permitiram optar pela codificação dos parâmetros, critério de parada, e 

quais ferramentas poderiam ser utilizadas para um melhor resultado. 

As ferramentas utilizadas neste algoritmo genético foram: crossover, mutação e 

elitismo. Cada parâmetro αmn do modelo foi codificado como um número binário de 18 bits 

considerando o último bit como representante do sinal negativo ou positivo. Esta unidade 

constituía um cromossomo. O conjunto de parâmetros, ou conjunto de cromossomos, formava 

uma frente de busca. Foram estabelecidas oito frentes de buscas em paralelo a partir da 

população parental de nm . Inicialmente, os cromossomos que constituíam a população 

inicial foram gerados randomicamente. A partir desta população inicial, os dois conjuntos de 

vetores que apresentavam os valores que mais se aproximavam da solução foram selecionados 

para o primeiro cruzamento que gerou oito novas populações. O cruzamento (ou crossover) 

foi realizado em seis pontos aleatórios de cada cromossomo. Além disso, no conjunto de 

parâmetros que mais se aproximou do critério de parada a taxa de mutação foi de 2,5%; para a 

segunda população mais adaptada a taxa praticada foi 5%. Isso significa que um bit em todo o 

conjunto foi alterado de 0 para 1 ou de 1 para 0 com uma probabilidade de 2,5 e 5% para os 

respectivos conjuntos. O elitismo também foi implementado, assegurando que as frentes que 

chegaram mais perto da resposta esperada passaram direto para a próxima geração quando 

considerado relevante. O sistema foi realimentado com os valores das frentes que mais se 

aproximavam da resposta esperada como um chute até que o critério de parada fosse atingido. 

O critério de parada foi o erro relativo médio entre a viscosidade experimental e a viscosidade 

calculada pelo modelo. O fluxograma do AG utilizado é apresentado na Figura 3.  
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Figura 3. Fluxograma de desenvolvimento do Algoritmo Genético. 

 

 

4.5  Teste da capacidade preditiva 

 

 

Para avaliar a capacidade preditiva dos parâmetros obtidos na modelagem, as 

viscosidades de um sistema contendo os principais compostos do óleo essencial de eucalipto 

foram preditas. Quarenta e dois (42) dados experimentais de viscosidade (reproduzidos na 

Tabela A6, na Seção de Anexos) foram obtidos de Gonçalves et al. (2014), que considerou o 

óleo essencial de eucalipto composto por limoneno e citronelal, e o solvente utilizado foi 

etanol hidratado. O citronelal foi dividido em 3 grupos CH2, 3 grupos CH3, 2 grupos CH, 1 

grupo CHO e 1 grupo C. A divisão dos demais componentes do sistema (limoneno, etanol e 

água) foi a mesma apresentada na Tabela 6.  

MUTAÇÃO

ELITISMO

CROSSOVER

NÃO

Avaliação do 

Critério de Parada

Solução Final

Dados de

Entrada

Geração Aleatória

de População Parental

Codificação

Binária

SIM

Critério de Parada 

foi alcançado?
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É importante ressaltar que o citronelal é um composto que não fazia parte do bando de 

dados de ajuste, porém possui em sua constituição os mesmos grupos do componente citral 

em diferentes proporções.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Modelagem 

 

 

O ajuste de dados ao modelo UNIFAC-VISCO foi realizado sob duas abordagens: na 

1ª abordagem, foram ajustados os parâmetros para os grupos CH, CHO, C e H2O, sendo que 

aqueles que já existiam na literatura (CH3, CH2, CO, COO e OH) foram fixados; na 2ª 

abordagem, todos os parâmetros de interação do modelo foram ajustados. Os parâmetros nm  

obtidos são apresentados nas Tabelas 8 e 9, para a primeira e segunda abordagem, 

respectivamente.  

 

 

Tabela 8. Parâmetros de interação (nm/K) obtidos pelo 1ª Abordagem deste estudo. 

Grupo n 
Grupo m 

CH2 CH3 CO COO OH CH CHO C H2O  

CH2 0 66,53a 859,5a 1172a 498,6b 2045,5 719,0 2009,2 1096,2  

CH3 -709,5a 0 11,86a -172,4a 594,4b -536,7 -999,9 762,5 -1024,1  

CO 586,2a -21,56a 0 29,2a 221,5b -1536,0 1169,4 919,9 2048,0  

COO 541,6a -44,3a 22,92a 0 186,8b -1791,9 -1951,2 636,5 4096,0  

OH -634,5b 1209b 664,1b 68,35b 0 1526,4 -1023,5 170,4 2047,9  

CH 1911,6 1855,8 2047,9 -1019,0 1782,9 0 -137,2 785,7 1155,3  

CHO 1191,0 -336,4 355,0 959,6 -1535,9 1792,0 0 1054,4 -385,0  

C -1843,4 -257,5 1594,5 -2007,0 513,4 -781,5 -665,5 0 -819,1  

H2O 584,3 2032,0 -1024,0 2048,0 1532,0 -898,1 -673,0 1590,0 0  
aParâmetros de interação de Chevalier et al.(1988); 
bParâmetros de interação de Gaston-Bonhomme et al.(1994). 
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Tabela 9. Parâmetros de interação (nm /K) obtidos pelo 2ª Abordagem deste estudo. 

Grupo n 
Grupo m 

CH2 CH3 CO COO OH CH CHO C H2O  

CH2 0 1850,0 -40,8 -1041,5 1157,3 1343,9 1714,7 399,5 1130,3  

CH3 -1015,8 0 -1682,8 -1919,8 1143,3 331,6 -1792,0 1570,4 -1537,1  

CO 1407,0 118,4 0 1073,0 197,5 -520,5 -2000,1 1944,0 446,5  

COO -16,5 -1023,5 249,2 0 1773,0 1014,0 1749,2 1305,3 987,0  

OH -1032,0 -445,0 -1492,2 2045,6 0 -138,8 -1527,3 337,5 629,8  

CH -692,1 -1301,1 1254,8 1916,3 1905,1 0 1237,4 -79,1 -857,7  

CHO -661,1 129,1 -1138,5 -1772,9 -1154,0 -651,3 0 -1244,3 234,6  

C 959,5 1024,0 1265,7 480,1 2006,0 -33,2 -256,6 0 1130,3  

H2O 562,4 -1416,5 -842,1 -183,9 212,2 1267,5 723,3 -1254,0 0  

 

A Tabela 10 apresenta os valores de desvio médio relativo (DMR), calculados pela 

Equação (17), assim como a faixa de desvios obtidos para os sistemas.  

 

Tabela 10. Desvios médios relativos (DMR) para as viscosidades de todos os sistemas 

estudados 

Sistema 
a

ASw  
1ª Abordagem 2ª Abordagem 

DMR Faixa DRM Faixa 

Óleo Essencial de 
Bergamota 

0,2849 1,11 (0,08 – 3,05) 0,36 (0,02 – 1,59) 

0,3085 1,07 (0,04 – 3,45) 0,53 (0,00 – 1,16) 

0,3357 2,57 (0,11 – 5,65) 0,71 (0,00 – 2,37) 

0,4215 1,44 (0,20 – 3,28) 0,86 (0,02 – 4,22) 

Óleo Essencial de  
Limão 

0,2378 1,53 (0,03 – 2,80) 0,64 (0,00 – 1,08) 

0,2825 0,98 (0,07 – 3,12) 0,79 (0,03 – 2,14) 

0,3540 2,03 (0,11 – 4,28) 0,47 (0,04 – 1,25) 

0,4025 2,27 (1,34 – 3,41) 0,82 (0,03 – 5,16) 

Óleo Essencial de  
Hortelã 

0,2364 1,95 (0,35 – 5,20) 0,93 (0,13 – 3,05) 

0,2904 1,52 (0,61 – 2,85) 0,78 (0,08 – 2,89) 

0,3133 1,92 (0,45 – 3,87) 0,46 (0,03 – 1,81) 

DMR Global 1,70 0,68 
a
Fração mássica de água presente no solvente. 
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N

n

i Exp

ExpCalc







1

100DMR




                        (17) 

 

Na Equação (17), os subscritos "Calc" e "Exp" representam os valores calculados e 

experimentais, respectivamente, e N é o número total de pontos experimentais considerados 

para o cálculo. 

Pelos dados apresentados na Tabela 10, a primeira abordagem resultou em um valor de 

desvio global igual a 1,7 %; na segunda abordagem, o valor foi de 0,68 %. Apesar dos 

parâmetros publicados por Chevalier et al. (1988) e Gaston-Bonhomme et al. (1994) para os 

grupos CH3, CH2, CO, COO e OH, terem sido obtidos a partir de misturas, em sua maioria 

binárias, de alcanos, ésteres, cetonas e álcoois e, portanto, mais simples do que os sistemas 

complexos estudados nesta dissertação, pode-se considerar que a primeira abordagem 

(considerando os parâmetros αmn originais) proporcionou resultados bastante satisfatórios 

(desvio global de 1,7 %), sendo que o conjunto de parâmetros obtidos poderá ser utilizado 

como uma boa estimativa inicial para o cálculo de viscosidades das misturas estudadas. É 

importante ressaltar que, embora a segunda abordagem tenha atingido um valor de desvio 

global menor que o da primeira abordagem (o que era esperado uma vez que todos os 

parâmetros foram correlacionados com os dados experimentais utilizados neste trabalho), os 

valores de αmn recalculados podem ter se tornado específicos para os sistemas estudados, 

perdendo-se o enfoque genérico inerente aos modelos de contribuição de grupos. 

O comportamento da 1ª e 2ª abordagem para os sistemas representantes do óleo 

essencial de bergamota (limoneno + linalol + acetato de linalila+ etanol + água) é apresentado 

nas Figuras 4 a 7. Nas Figuras 4 e 5, as viscosidades da fase rica em solvente (referida nesta 

dissertação como fase solvente ou FS), e da fase rica em compostos terpênicos (fase terpênica 

ou FT), foram graficadas em função da fração mássica de linalol, o composto responsável 

pelo aroma característico do óleo essencial de bergamota e o mais viscoso do sistema (vide 

Tabela A2). As Figuras 6 e 7 apresentam os desvios relativos (   expexpcalc   ) entre 

os valores calculados e experimentais de viscosidade dinâmica para as fases solvente e 

terpênica, respectivamente. Para melhor avaliação do desempenho dos parâmetros nas fases 

solvente e terpênica, a Tabela 11 apresenta os DMR pormenorizados para os sistemas de 

bergamota (limoneno + linalol + acetato de linalila + etanol + água) a 25ºC.  
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FIGURA 4. Viscosidade dinâmica () da fase solvente para os sistemas de óleo essencial de 

bergamota (limoneno + linalol + acetato de linalila+ etanol + água) em função da fração mássica 

de linalol: () ASw = 0,2849; () ASw = 0,3085; () ASw = 0,3357; () ASw = 0,4215; (- - -) 

utilizando parâmetros da 1ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros 

da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO. 

 

 
FIGURA 5. Viscosidade dinâmica () da fase terpênica para os sistemas do óleo essencial de 

bergamota (limoneno + linalol + acetato de linalila + etanol + água) em função da fração mássica 

de linalol: () ASw =0, 2849; () ASw = 0,3085; () ASw = 0,3357; () ASw = 0,4215; (- - -) 

utilizando parâmetros da 1ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros 

da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO.  
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FIGURA 6. Desvios relativos   ExpExpCalc    entre as viscosidades dinâmicas () 

calculadas e experimentais na fase solvente para os sistemas de óleo essencial de bergamota 

(limoneno + linalol + acetato de linalila + etanol + água), em função da fração mássica de linalol: 

(/) ASw = 0,2849; (/) ASw = 0,3085; (/) ASw = 0,3357; (/) ASw = 0,4215. Símbolos 

sólidos, 1ª abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 

 

 
FIGURA 7. Desvios relativos   ExpExpCalc    entre as viscosidades dinâmicas () 

calculadas e experimentais na fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de bergamota 

(limoneno + linalol + acetato de linalila + etanol + água), em função da fração mássica de linalol: 

(/) ASw = 0,2849; (/) ASw = 0,3085; (/) ASw = 0,3357; (/) ASw = 0,4215. Símbolos 

sólidos, 1ª abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 
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Tabela 11. Desvios médios relativos (DMR) para as viscosidades dos sistemas de 

bergamota (limoneno + linalol + acetato de linalila + etanol + água), a 25ºC. 

Óleo Essencial de  

Bergamota 
a

ASw  
1ª Abordagem 2ª Abordagem 

DMR Faixa DMR Faixa 

Fase 

Solvente 

0,2849 1,51 (0,08 – 3,05) 0,35 (0,02 – 1,59) 

0,3085 1,81 (0,11 – 3,45) 0,55 (0,21 – 1,16) 

0,3357 3,21 (1,68 – 5,65) 0,57 (0,08 – 1,70) 

0,4215 1,80 (0,98 – 2,80) 0,39 (0,02 – 0,99) 

DMR (FS)  2,08 0,47 

Fase 

Terpênica 

0,2849 0,70 (0,09 – 1,74) 0,37 (0,04 – 0,97) 

0,3085 0,34 (0,04 – 0,75) 0,51 (0,004 – 0,88) 

0,3357 1,93 (0,11 – 3,77) 0,84 (0,004 – 2,37) 

0,4215 1,08 (0,20 – 3,28) 1,34 (0,16 – 4,22) 

DMR (FT) 1,01 0,76 

DMR Global  1,54 0,62 
a
Fração mássica de água presente no solvente. 

 

 

Nas Figuras 4 a 7, é possível observar que a 1ª abordagem apresentou um bom 

desempenho, principalmente considerando a fase terpênica (Figuras 5 e 7), na qual o DMR foi 

1,01 % (Tabela 11). Considerando a fase solvente, a 1ª abordagem apresentou um DMR de 

2,08%. Se compararmos os valores de DMR global obtidos pela 1ª e 2ª abordagem, conclui-se 

que as duas abordagens forneceram uma boa descrição das viscosidades resultando em um 

DMR global de 1,54% e 0,62%, respectivamente.  

De maneira análoga, as Figuras 8 e 9 apresentam, respectivamente, os resultados da 

modelagem UNIFAC-VISCO para os sistemas do óleo essencial de limão (limoneno + γ-

terpineno + β-pineno + citral + etanol + água), sendo que os DMR referentes a cada fase, 

solvente e terpênica, são apresentados nas Figuras 10 e 11, respectivamente, e detalhados na 

Tabela 12. Seguindo o mesmo padrão utilizado anteriormente, nas Figuras 8 e 9 as 

viscosidades estão graficadas em função da fração mássica do componente mais viscoso do 

sistema e também responsável pelo aroma característico do óleo essencial de limão, neste 

caso, o citral. 
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FIGURA 8. Viscosidade dinâmica () da fase solvente para os sistemas de óleo essencial de limão 

(limoneno + γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água) em função de fração mássica de 

citral: () ASw = 0,2378; () ASw = 0,2825; ASw = () 0,3540; () ASw = 0,4025; (- - -) utilizando 

parâmetros da 1ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros da 2ª 

abordagem do modelo UNIFAC-VISCO. 

 

 
FIGURA 9. Viscosidade dinâmica () da fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de 

limão (limoneno + γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água) em função de fração mássica 

de citral: () ASw = 0,2378; () ASw = 0,2825; ASw = () 0,3540; () ASw = 0,4025; (- - -) utilizando 

parâmetros da 1ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros da 2ª 

abordagem do modelo UNIFAC-VISCO. 
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FIGURA 10. Desvios relativos   expexpcalc    entre as viscosidades dinâmicas ( ) 

calculadas e experimentais na fase solvente para os sistemas de óleo essencial de limão (limoneno 

+ γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água), em função da fração mássica de citral: (/)

ASw = 0,2378; (/) ASw = 0,2825; ASw = (/) 0,3540; (/) ASw = 0,4025. Símbolos sólidos, 1ª 

abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 

 

 
FIGURA 11. Desvios relativos   expexpcalc    

calculadas e experimentais na fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de limão 

(limoneno + γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água), em função da fração mássica de 

citral: (/) WSw = 0,2378; (/) ASw = 0,2825; ASw = (/) 0,3540; (/) ASw = 0,4025. 

Símbolos sólidos, 1ª abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 
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Tabela 12. Desvios médios relativos (DMR) para as viscosidades dos sistemas de limão 

(limoneno + γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água), a 25ºC. 

Óleo Essencial de 

Limão 
a

ASw  
1ª Abordagem 2ª Abordagem 

DMR Faixa DMR Faixa 

Fase 

Solvente 

0,2378 1,48 (0,03 - 2,80) 0,48 (0,001 - 1,08) 

0,2825 1,06 (0,07 - 3,12) 0,58 (0,19 - 1,10) 

0,3540 2,26 (1,23 - 3,60) 0,58 (0,26 - 1,25) 

0,4025 2,03 (1,34 - 2,56) 0,14 (0,03 - 0,35) 

DMR (FS) 1,71 0,45 

Fase 

Terpênica 

0,2378 1,57 (0,08 - 2,73) 0,80 (0,39 - 1,01) 

0,2825 0,90 (0,12 - 1,74) 1,00 (0,03 - 2,14) 

0,3540 1,79 (0,11 - 4,28) 0,36 (0,04 - 0,84) 

0,4025 2,51 (1,50 - 3,41) 1,50 (0,15 - 5,16) 

DMR (FT) 1,70 0,92 

DMR Global 1,70 0,68 
a
Fração mássica de água presente no solvente; 

 

 

Observa-se, pelas Figuras 8 a 11, que o resultado da modelagem UNIFAC-VISCO 

para os sistemas de óleo essencial de limão é muito semelhante aos obtidos para os sistemas 

referentes ao óleo essencial de bergamota no que se refere à 2ª abordagem. A 1ª abordagem 

apresentou desempenhos semelhantes tanto na fase solvente quanto na fase terpênica, com 

desvios de 1,71% e 1,70%, respectivamente. Na fase terpênica, a 1ª abordagem chegou a 

apresentar valores de desvio menores do que o ajuste apresentado pela 2ª abordagem, como 

pode ser corroborado pela Tabela 12. Considerando os sistemas de óleo essencial de limão 

como um todo, o DMR global foi 1,70% e 0,68% para a 1ª e 2ª abordagens, respectivamente.  

Os resultados para os sistemas do óleo essencial de hortelã (limoneno + carvona + 

etanol + água) são expostos nas Figuras 12 e 13 para as fases solvente e terpênica, 

respectivamente. Nestas Figuras 12 e 13, as viscosidades foram graficadas em função da 

fração mássica de carvona (composto responsável pelo aromar característico do óleo essencial 

de hortelã e o mais viscoso do sistema). Os desvios para estes sistemas são apresentados nas 

Figuras 14 e 15, e particularizados na Tabela 13. 
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FIGURA 12. Viscosidade dinâmica () da fase solvente para os sistemas de óleo essencial de 

hortelã (limoneno + carvona + etanol + água) em função de fração mássica de carvona: () ASw = 

0,2364; () ASw = 0,2904; ASw = () 0,3133 (- - -) utilizando parâmetros da 1ª abordagem do 

modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-

VISCO. 

 
FIGURA 13. Viscosidade dinâmica () da fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de 

hortelã (limoneno + carvona + etanol + água) em função de fração mássica de carvona: () ASw = 

0,2364; () ASw = 0,2904; ASw = () 0,3133; (- - -) utilizando parâmetros da 1ª abordagem do 

modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-

VISCO. 
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FIGURA 14. Desvios relativos   expexpcalc    

calculadas e experimentais na fase solvente para os sistemas de óleo essencial de hortelã 

(limoneno + carvona + etanol + água), em função da fração mássica de carvona: (/) ASw = 

0,2364; (/); ASw = 0,2904; ASw = (/) 0,3133. Símbolos sólidos, 1ª abordagem; símbolos 

abertos, 2ª abordagem. 

 
FIGURA 15. Desvios relativos   expexpcalc    

calculadas e experimentais na fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de hortelã 

(limoneno + carvona + etanol + água), em função da fração mássica de carvona: (/) ASw = 

0,2364; (/) ASw = 0,2904; ASw = (/) 0,3133. Símbolos sólidos, 1ª abordagem; símbolos 

abertos, 2ª abordagem. 
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Tabela 13. Desvios médios relativos (DMR) para as viscosidades dos sistemas de hortelã 

(limoneno + carvona + etanol + água), a 25ºC 

Óleo Essencial de  

Hortelã 
a

ASw  
1ª Abordagem 2ª Abordagem 

DMR Faixa DMR Faixa 

Fase 

Solvente 

0,2364 1,48 (0,35 - 2,82) 0,62 (0,13 - 1,42) 

0,2904 1,25 (0,61 - 2,21) 0,38 (0,14 - 0,79) 

0,3133 0,70 (0,45 - 1,07) 0,22 (0,04 - 0,41) 

DMR (FS) 1,15 0,42 

Fase 

Terpênica 

0,2364 2,43 (1,35 - 5,20) 1,23 (0,36 - 3,05) 

0,2904 1,79 (1,06 - 2,85) 1,19 (0,08 - 2,89) 

0,3133 3,16 (2,14 - 3,87) 0,69 (0,03 - 1,81) 

DMR (FT) 2,46 1,04 

DMR Global  1,79 0,72 
a
Fração mássica de água presente no solvente; 

 

 

Para os sistemas de hortelã, as viscosidades obtidas pelo modelo na fase rica em 

solvente tiveram um valor de DMR global de 1,15% e 0,42%, para a primeira e segunda 

abordagem, respectivamente. Em contraste ao observado para os sistemas de bergamota e 

limão, na fase rica em compostos terpênicos, os valores de viscosidade obtidos pela primeira e 

segunda abordagem não se aproximaram, fato que pode ser visualizado nas Figuras 13 e 15. 

Os sistemas de óleo essencial de hortelã apresentaram os maiores valores de DMR, com 

máximo de 3,16% na fase terpênica. Porém, comparando o DRM global de 1,79% e 0,72% 

(para a 1ª e 2ª abordagem, respectivamente) destes sistemas com os sistemas de bergamota e 

limão é possível concluir que os valores globais obtidos para este sistema se aproxima dos 

demais.  

Considerando a elevada complexidade dos sistemas estudados, os quais envolvem 

compostos químicos com diferentes características, os resultados obtidos se mostraram 

satisfatórios, uma vez que os valores de DMR obtidos foram similares ou menores do que 

aqueles presentes em trabalhos da literatura: Chevalier et al. (1988) obtiveram valores de 

DMR variando entre 0,09 a 8% para sistemas contendo hidrocarbonetos aromáticos e lineares, 

e uma faixa de DMR de 0,6 a 4,4% para sistemas contendo hidrocarbonetos aromáticos e 

cíclicos; Gaston-Bonhomme et al. (1994) estudaram diversos sistemas binários obtendo 

desvios que variavam de 0,33 a 7%; . Kijevcanin et al.(2013), Bajic et al.(2013a), Fang 
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(2012) e Zivkovic et al.(2010) obtiveram desvios no estudo de diversos sistemas binários 

variando entre 1 - 3%; 0,89 - 6,71%; 0,10 – 5,64% e 9,9 a 20%, respectivamente. 

 

 

5.2 Predição 

 

 

Para avaliar o desempenho dos novos parâmetros, o modelo UNIFAC-VISCO foi 

utilizado para predizer as viscosidades obtidas por Gonçalves et al. (2013) para sistemas 

envolvidos no processo de desterpenação do óleo essencial de eucalipto utilizando etanol 

hidratado como solvente. Os resultados para estes sistemas são apresentados nas Figuras 16 e 

17, para as fases solvente e terpênica, respectivamente. Os desvios médios relativos para os 

sistemas são apresentados nas Figuras 18 e 19 e detalhados na Tabela 14. 

 
FIGURA 16. Viscosidade dinâmica () da fase solvente para os sistemas de óleo essencial de 

eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água) em função de fração mássica de citronelal: ()

ASw = 0,2350; () ASw = 0,2644; ASw = () 0,3264; (- - -) utilizando parâmetros da 1ª abordagem 

do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando parâmetros da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-

VISCO. 
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FIGURA 17. Viscosidade dinâmica () da fase terpênica para os sistemas de óleo 

essencial de eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água) em função de fração 

mássica de citronelal: () ASw = 0,2350; () ASw = 0,2644; ASw = () 0,3264; (- - -) 

utilizando parâmetros da 1ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO, () utilizando 

parâmetros da 2ª abordagem do modelo UNIFAC-VISCO. 

 
FIGURA 18. Desvios relativos   ExpExpCalc    entre as viscosidades dinâmicas 

() calculadas e experimentais na fase solvente para os sistemas de óleo essencial de 

eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água), em função da fração mássica de 

citronelal: (/) ASw = 0,2350; (/) ASw = 0,2644; ASw = (/) 0,3264. Símbolos sólidos, 

1ª abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 
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FIGURA 19. Desvios relativos   ExpExpCalc    entre as viscosidades dinâmicas 

() calculadas e experimentais na fase terpênica para os sistemas de óleo essencial de 

eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água), em função da fração mássica de 

citronelal: (/) ASw = 0,2350; (/) ASw = 0,2644; ASw = (/) 0,3264. Símbolos sólidos, 

1ª abordagem; símbolos abertos, 2ª abordagem. 

 

Tabela 14. Desvios médios relativos (DMR) para as viscosidades dos sistemas de óleo 

essencial de eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água), a 25ºC 

Óleo Essencial de  

Eucalipto 
a

ASw  
1ª Abordagem 2ª Abordagem 

DRM Faixa DRM Faixa 

Fase 

Solvente 

0,2350 4,99 (4,12 – 6,76) 1,73 (0,22 – 4,15) 

0,2644 2,24 (0,56 – 5,37) 1,59 (0,19 – 3,89) 

0,3264 2,75 (0,93 – 5,20) 2,00 (0,37 – 5,96) 

DMR  3,33 1,77 

Fase 

Terpênica 

0,2350 3,13 (2,02 – 4,31) 1,40 (0,003 – 3,14) 

0,2644 3,51 (3,30 – 3,70) 1,96 (1,14 – 2,36) 

0,3264 4,73 (3,89 – 5,69) 2,33 (1,71 – 3,12) 

DMR  3,79 1,89 

DMR Global  3,56 1,83 
a
Fração mássica de água presente no solvente; 
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Nas Figuras 16 e 17, é possível visualizar o desempenho dos parâmetros obtidos na 1ª 

e 2ª abordagem para as fases solvente e terpênica, respectivamente. A predição utilizando os 

parâmetros UNIFAC-VISCO, obtidos na primeira abordagem, resultou em um valor de DMR 

de 3,56 % enquanto que para a segunda abordagem esse valor foi de 1,83%. Nas Figuras 18 e 

19, é possível visualizar que os dados de desvio relativo calculados são em sua maioria 

menores do que os dados de desvio experimentais, fato que não ocorre no ajuste e pode ser 

visto nas Figuras 6, 7, 10, 11, 14 e 15. 

É importante ressaltar que o composto citronelal não esta presente em nenhuma das 

misturas utilizadas na modelagem, ou seja, este componente teve sua propriedade predita 

pelos grupos funcionais considerados na modelagem (CH3, CH2, CH, C e CHO), baseado no 

conceito de contribuição de grupos, ratificando a validade dos parâmetros obtidos na 1ª e 2ª 

abordagem. Este fato confirma a capacidade preditiva do UNIFAC-VISCO e mostra a 

principal vantagem deste modelo, ou seja, mesmo que um composto não faça parte de 

nenhuma das misturas utilizadas na correlação, é possível predizer sua viscosidade se este 

possuir os mesmos grupos funcionais envolvidos no procedimento de modelagem. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, viscosidades de misturas contendo os principais compostos 

relacionados à desterpenação de óleos essenciais de bergamota, limão e hortelã foram 

correlacionados utilizando o modelo UNIFAC-VISCO. Novos parâmetros foram ajustados 

utilizando como método de convergência um algoritmo genético modelo a fim de ter uma 

modelagem consistente para os sistemas de interesse. A partir dos resultados obtidos foi 

possível aprimorar a predição de viscosidades para sistemas formados na desterpenação de 

óleos essenciais. Esta melhoria foi baseada no aumento e revalidação de parâmetros de 

interação (αnm) entre grupos para o modelo UNIFAC-VISCO, pois apesar de alguns 

parâmetros já existirem na literatura, estes não englobam todas as interações entre grupos 

funcionais presentes neste processo. 

Os parâmetros obtidos na modelagem também forneceram uma boa predição das 

viscosidades de sistemas similares às fases formadas na desterpenação de óleo essencial de 

eucalipto, com desvio médio global igual a 3,56 %, utilizando-se os obtidos na primeira 

abordagem da modelagem. Concluiu-se também que é possível minimizar os desvios da 

predição através da utilização de parâmetros já existentes na literatura reajustados aos dados 

deste trabalho (segunda abordagem). Sabe-se, no entanto, que este fato descaracteriza o 

enfoque genérico do modelo de contribuição de grupos. 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que os novos parâmetros podem 

tornar viável o uso do modelo UNIFAC-VISCO para a predição da viscosidade de misturas de 

interesse para a indústria de óleos essenciais e, também permitir a melhoria e aprimoramento 

do processo de extração líquido-líquido e de equipamentos em escala industrial. 

Neste projeto, foi possível ainda avaliar o desempenho de um algoritmo genético 

aplicado à problemas de engenharia de alimentos. O algoritmo genético foi um método 

eficiente de minimização de erros, possibilitando a obtenção de um desvio médio entre as 

viscosidades experimentais e calculadas de 1,70 % (primeira abordagem) e de 0,68 % 

(segunda abordagem). Este estudo demonstra a eficiência e aplicabilidade de um método de 

inteligência computacional voltado para a área de modelagem de misturas complexas como 

àquelas apresentadas.  
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7 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Ampliar o banco de dados de viscosidades de sistemas semelhantes e que contenham 

outros grupos funcionais, a fim de aumentar a versatilidade do modelo UNIFAC-

VISCO; 

 Implementar o modelo UNIFAC-VISCO em plataforma MATLAB® utilizando um 

método de convergência numérico como, por exemplo, o método de newton para 

comparar de maneira mais efetiva o desempenho dos métodos de inteligência artificial. 
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Tabela A1 – Compilação de parâmetros αmn dos grupos presentes na literatura 

αmn 

CH2 CH3 CH2 

Cícl 

CHAROM Cl C=O COO OH CH3OH OCOO OH s CHCICL -CO- O 

eter 

OH t O(PO)OO CH CH2O C6H5N 

CH2 0 66,53 224,9 406,7 60,3 859,5 1172 498,6 -219,7 367,2 1270,6 185,7 573,94 2257 1007 4924,96 386,02 -
319,93 

1158,54 

CH3 -709,5 0 -130,7 -119,5 82,41 11,86 -172,4 594,4 -228,7 328,6 4802,35 484,69 -147,7 767 1022 -1320,79 -

911,38 

-50,17 1206,8 

CH2_CICL -538,1 187,3 0 8,949 251,4 -125,4 -165,7 694,4 -381,53 214,6 *ND *ND *ND *ND *ND -1109,63 *ND *ND *ND 

CHAROM -623,7 237,2 50,89 0 177,2 128,4 -49,85 419,3 -88,81 *ND *ND *ND *ND *ND *ND -1055,64 *ND *ND *ND 

Cl -710,3 375,3 -163,3 -139,8 0 -404,3 -525,4 960,2 -165,4 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

C=O 586,2 21,56 740,6 -117,9 -4,145 0 29,2 221,5 55,52 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

COO 541,6 -44,25 416,2 -36,17 240,5 22,92 0 186,8 69,62 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

OH -634,5 1209 -138 197,7 195,7 664,1 68,35 0 416,4 105,9 *ND -175,91 *ND *ND *ND *ND 684,19 -
619,36 

57,19 

CH3OH -526,1 653,1 751,3 51,31 -140,9 -22,59 -286,2 -23,91 0 -208,1 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

OCOO 276,5 -334,4 -1,7 *ND *ND *ND *ND 3237,5 162,2 0 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

OH s 6478,42 -263,12 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 0 -77,02 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

CHCICL -625,25 -225,37 *ND *ND *ND *ND *ND 674,7 *ND *ND 711,75 0 578,09 *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

-CO- -373,84 -192,37 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND -149,22 0 *ND *ND *ND *ND *ND *ND 

O éter -

1167,02 

-361,04 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 0 *ND *ND *ND *ND *ND 

OH t 6594,5 510,49 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 0 *ND *ND *ND *ND 

O(PO)OO 5582,14 -555,81 -296,93 -411,47 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 0 *ND *ND *ND 

CH 134,65 -395,88 *ND *ND *ND *ND *ND 684,26 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 0 -
695,33 

-462,0 

CH2O -340,25 456,91 *ND *ND *ND *ND *ND 25,34 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 112,61 0 *ND 

C6H5N -851,69 203,5734 *ND *ND *ND *ND *ND 296,119 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND -673,1 *ND 0 
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Tabela A2 – Pureza, número de registro (CAS number), massa molar, viscosidade (η) e densidade (ρ) dos componentes puros a 25ºC. 

Componente Pureza
a 

CAS number Massa Molar/ g mol
-1

 ρ/ kg m
-3

 η/ mPa s 

Limoneno 0,9995 5989-27-5 136,23 838,59 0,8599 

Linalol 0,9977 78-70-6 154,24 857,28 4,3493 

Acetato de Linalina 0,9988 115-95-7 196,29 898,64 2,2912 

γ-terpineno 0,9669 99-85-4 136,23 844,90 1,1443 

β-pineno 0,9982 18172-67-3 136,23 866,93 1,6162 

Citral 0,9967 5392-40-5 152,23 883,42 2,0186 

Carvona 0,9975 6485-40-1 150,22 958,79 2,4562 

Etanol 0,9981 64-17-5 46,07 785,07 1,1250 

Água  7732-18-5 18,02 997,05 0,8904 
a Em fração mássica. 
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Tabela A3 – Viscosidade dinâmica () e densidade () para o sistema de bergamota (limoneno + acetato de linalila + linalol + etanol + água) a 25ºC. 

100 a

ASw  

Fase Terpênica (FT) Fase Solvente (FS) 

w
b,c

 
ρ

d
 

(kg m
-3

) 

η
d
 

(mPa s) 

w
b,c

 
ρ

d
 

(kg m
-3

) 

η
d
 

(mPa s) Limoneno 
Acetato de 

Linalina 
Linalol Limoneno 

Acetato de 

Linalina 
Linalol 

0,2849 

0,4771 0,3780 0,0000 855,50 1,2439 0,0411 0,0795 0,0000 866,17 2,0572 

0,4332 0,3496 0,0332 854,20 1,3122 0,0440 0,0800 0,0176 867,20 2,0820 

0,3861 0,3163 0,0649 853,25 1,4204 0,0445 0,0753 0,0326 869,39 2,1570 

0,3329 0,2796 0,0957 852,58 1,5472 0,0494 0,0764 0,0487 870,18 2,2324 

0,2927 0,2499 0,1250 852,69 1,6781 0,0443 0,0668 0,0592 873,51 2,2992 

0,3085 

0,4817 0,3852 0,0000 856,11 1,2333 0,0316 0,0676 0,0000 870,65 2,0815 

0,4380 0,3539 0,0335 854,80 1,3091 0,0334 0,0665 0,0157 871,92 2,1489 

0,3935 0,3236 0,0671 853,82 1,3968 0,0352 0,0633 0,0293 873,48 2,2014 

0,3473 0,2882 0,0989 852,98 1,5134 0,0354 0,0588 0,0413 875,28 2,2856 

0,3027 0,2542 0,1287 852,83 1,6356 0,0326 0,0519 0,0502 878,11 2,3392 

0,3357 

0,4869 0,4006 0,0000 857,55 1,2489 0,0191 0,0481 0,0000 878,62 2,1625 

0,4420 0,3694 0,0365 855,88 1,2926 0,0206 0,0472 0,0129 879,94 2,2121 

0,4036 0,3361 0,0714 854,86 1,3789 0,0212 0,0435 0,0235 882,09 2,2723 

0,3579 0,3025 0,1048 853,93 1,4865 0,0174 0,0391 0,0325 884,74 2,3149 

0,3172 0,2695 0,1361 853,52 1,6347 0,0186 0,0346 0,0386 887,44 2,3887 

0,2841 0,2499 0,1618 853,51 1,7385 0,0146 0,0283 0,0428 891,26 2,4471 

0,4215 

0,4522 0,3855 0,0393 857,76 1,2753 0,0081 0,0223 0,0078 895,87 2,3102 

0,4121 0,3558 0,0788 856,62 1,4137 0,0076 0,0199 0,0140 898,47 2,3400 

0,3722 0,3222 0,1155 855,55 1,4435 0,0066 0,0173 0,0185 901,30 2,3708 

0,3349 0,2931 0,1527 854,91 1,5715 0,0046 0,0137 0,0216 904,63 2,4017 

0,2725 0,2374 0,2162 854,40 1,7633 0,0033 0,0083 0,0221 912,44 2,4397 
a
Fração mássica de água presente no solvente hidroalcóolico;  

b
Fração mássica do solvente (etanol + água) pode ser calculada por diferença. 

c
Frações mássicas publicadas por Chiyoda et al. (2011). 

d
Dados de densidade (ρ) e viscosidade dinâmica(η) publicados por Florido et al. (2013). 



 

77 
 

Tabela A4 - Viscosidade dinâmica () e densidade () para o sistema de limão (limoneno + γ-terpineno + β-pineno + citral + etanol + água) a 25ºC. 

a

ASw  

Fase Terpênica (FT) Fase Solvente (FS) 

w
b,c

 
ρ

d 

(kg m-3) 

η
d
 

(mPa s) 

w
b,c

 
ρ

d 

(kg m-3) 

η
d
 

(mPa s) Limoneno 
γ-

terpineno 
β-pineno Citral Limoneno γ-terpineno β-pineno Citral 

0,2378 

0,6671 0,1693 0,1285 0,0000 840,14 0,9172 0,0381 0,0092 0,0079 0,0000 848,02 1,7729 

0,6405 0,1605 0,1242 0,0278 841,88 0,9546 0,0457 0,0111 0,0094 0,0188 848,93 1,7736 

0,5897 0,1486 0,1124 0,0736 842,57 0,9891 0,0537 0,0130 0,0107 0,0456 850,03 1,7742 

0,5353 0,1348 0,1026 0,1233 843,52 1,0295 0,0624 0,0152 0,0124 0,0710 850,53 1,7854 

0,4456 0,1130 0,0872 0,1952 845,05 1,1420 0,0720 0,0164 0,0145 0,1140 852,23 1,7959 

0,2825 

0,6719 0,1708 0,1294 0,0000 841,75 0,9035 0,0231 0,0055 0,0048 0,0000 859,56 1,9277 

0,5844 0,1466 0,1128 0,0932 844,09 0,9903 0,0289 0,0069 0,0059 0,0403 861,18 1,9348 

0,5404 0,1358 0,1037 0,1361 844,92 1,0245 0,0348 0,0084 0,0070 0,0579 861,61 1,9378 

0,4969 0,1252 0,0962 0,1725 845,51 1,0557 0,0386 0,0093 0,0078 0,0732 862,71 1,9422 

0,4102 0,1037 0,0795 0,2458 847,35 1,1629 0,0413 0,0101 0,0082 0,1012 863,93 1,9668 

0,3540 

0,6740 0,1697 0,1312 0,0000 842,04 0,9144 0,0138 0,0033 0,0029 0,0000 873,11 2,0671 

0,6419 0,1616 0,1250 0,0342 843,08 0,9343 0,0147 0,0035 0,0031 0,0122 873,81 2,0688 

0,6111 0,1537 0,1178 0,0702 844,11 0,9713 0,0170 0,0040 0,0035 0,0242 873,47 2,0566 

0,3645 0,0946 0,0693 0,3072 850,19 1,2250 0,0195 0,0048 0,0038 0,0827 878,47 2,1417 

0,2805 0,0695 0,0547 0,3724 853,28 1,3217 0,0192 0,0046 0,0038 0,0977 881,38 2,1889 

0,4025 

0,6745 0,1695 0,1300 0,0000 842,42 0,9224 0,0030 0,0007 0,0007 0,0000 888,53 2,2016 

0,6425 0,1623 0,1254 0,0393 843,51 0,9350 0,0080 0,0019 0,0017 0,0090 888,82 2,2118 

0,6071 0,1531 0,1184 0,0797 844,77 0,9731 0,0079 0,0019 0,0016 0,0166 889,43 2,2082 

0,5285 0,1332 0,1032 0,1653 846,99 1,0432 0,0090 0,0021 0,0018 0,0314 890,81 2,2251 

0,3668 0,0919 0,0716 0,3332 849,30 1,1097 0,0076 0,0018 0,0016 0,0496 892,68 2,2438 
a
Fração mássica de água presente no solvente hidroalcóolico;  

bFração mássica do solvente (etanol + água) pode ser calculada por diferença. 
cFrações mássicas publicadas por Koshima et al. (2012). 
dDados de densidade (ρ) e viscosidade dinâmica(η) publicados por Florido et al. (2013). 
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Tabela A5 - Viscosidade dinâmica () e densidade () para o sistema de hortelã (limoneno + carvona + etanol + água) a 25ºC. 

a

ASw  

Fase Terpênica (FT) Fase Solvente (FS) 

w
b,c

 ρ
d
 

(kg m
-3

) 

η
d
 

(mPa s) 

w
b,c

 ρ
d
 

(kg m
-3

) 

η
d
 

(mPa s) Limoneno Carvona Limoneno Carvona 

0,2364 

0,9672 0,0000 836,75 0,8594 0,0530 0,0000 847,93 1,7555 

0,9276 0,0262 839,49 0,8681 0,0547 0,0175 850,22 1,7894 

0,8870 0,0548 842,11 0,9110 0,0678 0,0366 851,78 1,7792 

0,8384 0,0871 844,79 0,9213 0,0689 0,0552 853,94 1,7910 

0,7882 0,1197 847,85 0,9600 0,0849 0,0760 855,84 1,7906 

0,7392 0,1527 850,98 0,9924 0,0923 0,0971 858,11 1,7985 

0,7088 0,1693 854,01 1,0546 0,1006 0,1083 860,28 1,8265 

0,2904 

0,9740 0,0000 837,08 0,8521 0,0346 0,0000 859,65 1,9222 

0,9321 0,0303 840,24 0,8805 0,0430 0,0159 861,26 1,9375 

0,8892 0,0612 843,08 0,8929 0,0447 0,0319 863,12 1,9421 

0,8446 0,0943 846,38 0,9363 0,0483 0,0490 864,54 1,9359 

0,7858 0,1336 849,86 0,9716 0,0521 0,0664 866,39 1,9492 

0,7260 0,1735 853,84 1,0259 0,0588 0,0851 868,62 1,9650 

0,6795 0,2028 857,06 1,0694 0,0603 0,0976 869,93 1,9792 

0,3133 

0,9774 0,0000 837,35 0,8507 0,0273 0,0000 864,71 1,9772 

0,9345 0,0299 840,57 0,8748 0,0330 0,0141 866,27 1,9876 

0,8424 0,0982 847,09 0,9325 0,0410 0,0456 869,88 1,9936 

0,7900 0,1351 850,48 0,9722 0,0422 0,0602 870,85 2,0017 

0,7365 0,1706 853,91 1,0192 0,0474 0,0763 872,30 2,0149 

0,6796 0,2080 857,70 1,0431 0,0469 0,0904 873,96 2,0328 
aFração mássica de água presente no solvente hidroalcóolico;  
bFração mássica do solvente (etanol + água) pode ser calculada por diferença. 
cFrações mássicas publicadas por Oliveira et al. (2013). 
dDados de densidade (ρ) e viscosidade dinâmica(η) publicados por Florido et al. (2013). 
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Tabela A6 - Viscosidade dinâmica () e densidade () para o sistema de eucalipto (limoneno + citronelal + etanol + água) a 25ºC. 

a

ASw  

Fase Terpênica (FT) Fase Solvente (FS) 

w
b,c

 ρ
c
 

(kg m
-3

) 

η
c
 

(mPa s) 

w
b,c

 ρ
c
 

(kg m
-3

) 

η
c
 

(mPa s) Limoneno Citronelal Limoneno Citronelal 

0,2350 

0,9630 0,0000 837,39 0,8571 0,0601 0,0000 847,98 1,7718 

0,9133 0,0316 836,94 0,8872 0,0645 0,0167 849,21 1,8173 

0,8570 0,0662 837,08 0,9508 0,0731 0,0356 850,20 1,8741 

0,8032 0,0961 837,29 0,9686 0,0765 0,0505 850,85 1,9002 

0,7318 0,1311 837,81 1,0490 0,0821 0,0658 852,47 1,9475 

0,6599 0,1637 838,31 1,1354 0,0817 0,0803 853,58 2,0075 

0,5835 0,1958 839,30 1,2534 0,0867 0,0944 855,33 2,0715 

0,2644 

0,9672 0,0000 837,04 0,8467 0,0399 0,0000 856,74 1,8779 

0,9141 0,0351 837,51 0,8929 0,0413 0,0146 858,06 1,9230 

0,8621 0,0684 837,97 0,9210 0,0483 0,0274 858,76 1,9570 

0,8039 0,1037 838,28 0,9613 0,0494 0,0396 861,96 2,0137 

0,7365 0,1403 838,54 1,0364 0,0526 0,0510 862,16 2,0665 

0,6675 0,1763 839,85 1,1399 0,0515 0,0633 863,45 2,1174 

0,5906 0,2115 840,43 1,2343 0,0511 0,0720 866,01 2,1640 

0,3264 

0,9727 0,0000 837,45 0,8529 0,0243 0,0000 869,76 2,0379 

0,9216 0,0370 837,85 0,8775 0,0260 0,0104 870,44 2,0561 

0,8662 0,0742 838,42 0,9210 0,0254 0,0191 871,76 2,0933 

0,8046 0,1128 839,09 0,9737 0,0270 0,0288 873,15 2,1589 

0,7393 0,1506 839,38 1,1008 0,0287 0,0366 873,13 2,1770 

0,6727 0,1874 840,46 1,1180 0,0278 0,0425 875,57 2,2188 

0,6027 0,2230 841,31 1,2035 0,0251 0,0460 880,32 2,2738 
aFração mássica de água presente no solvente hidroalcóolico;  
bFração mássica do solvente (etanol + água) pode ser calculada por diferença. 
cDados de frações mássicas, densidades (ρ) e viscosidades dinâmicas(η) publicados por Gonçalves et al. (2013). 


