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RESUMO 

 

 
MARANGONI, Renan Felicissimo. Aplicação de Planejamento de Experimentos na 
etapa de Clarificação de Óleo de Soja em Planta Piloto. 2018. 105 folhas. 
Dissertação (Mestrado em Inovações Tecnológicas) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Campo Mourão, 2018. 

 

 
O processo de obtenção do óleo de soja consiste em uma série de etapas físicas e 
químicas que visam remoção de impurezas, como a adsorção de pigmentos e outros 
componentes presentes no óleo com auxílio de um agente adsorvente mineral. A 
etapa de clarificação envolve um grande número de fatores que devem ser otimizados 
porque impactam diretamente em inúmeros parâmetros de resposta do procedimento. 
Em função desta otimização do processo se propôs um estudo de clarificação de óleo 
de soja em planta piloto com intuito de identificar os efeitos significativos dos fatores 
nas variáveis resposta adotadas e focando em modelos matemáticos que pudessem 
determinar pontos ótimos para a operação da etapa de clarificação. Desta forma, foi 
realizado um planejamento composto central com quatro fatores de processo 
(temperatura, concentração de adsorvente, concentração de auxiliar filtrante e tempo) 
e três variáveis resposta (clorofila, amarelo Lovibond e vermelho Lovibond) que foram 
considerados importantes para a etapa de clarificação. Foram adicionados ao 
planejamento de experimentos três pontos centrais para estimativa do erro 
experimental. Os experimentos foram realizados para dois tipos distintos de auxiliares 
filtrantes, um mineral e outro celulósico. Os efeitos de cada parâmetro sobre cada 
variável resposta para cada auxiliar filtrante estudado foram quantificados 
possibilitando a determinação da significância de cada parâmetro. Foi empregada a 
metodologia da função desejabilidade para determinar os parâmetros ótimos de 
operação na etapa de clarificação por meio da ponderação de cada variável resposta 
em desejabilidades individuais de ocorrência e posterior cálculo da desejabilidade 
global das respostas. Realizou-se o teste estatístico não paramétrico de Mann- 
Whitney para a verificação das diferenças estatísticas entre os auxiliares filtrantes. Por 
meio dos resultados obtidos foi possível determinar regiões gráficas onde os 
parâmetros significativos estatisticamente possuem maior efeito sobre as variáveis 
resposta estudadas. A função desejabilidade resultou na desejabilidade global ótima 
igual a 1 para os resultados obtidos com o auxiliar filtrante mineral onde foi empregado 
2% de concentração de adsorvente, 0,5% de concentração de auxiliar filtrante e 65 
minutos de processo a 140ºC e de 0,90901 para os resultados obtidos para o auxiliar 
filtrante celulósico utilizando 2,625% de concentração de adsorvente, 0,1% de 
concentração de auxiliar filtrante e 35 minutos de processo a 90°C O teste Mann- 
Whitney entre os resultados obtidos para cada auxiliar filtrante estudado demonstrou 
que para a variável resposta clorofila não existe diferença significativa entre ambos, 
porém, para as variáveis resposta amarelo e vermelho Lovibond foi constatada a 
diferença significativa. Pela análise dos resultados do teste de Mann-Whitney, 
constatou-se que os resultados obtidos para o auxiliar filtrante mineral foram mais 
eficientes para a redução das variáveis respostas estudadas. O planejamento de 
experimentos empregado forneceu respostas estatisticamente significantes e 
coerentes, mostrando ser uma grande ferramenta de tomada de decisão e permitindo 



garantir que para a redução das variáveis resposta estudada observa-se pelos 
resultados que o auxiliar filtrante mineral é mais eficiente. 

 

Palavras-chave: Clarificação de óleo de soja. Planejamento de experimentos. 
Otimização. 



ABSTRACT 

 

 
MARANGONI, Renan Felicissimo. Application of Design of Experiments in the 
Soybean Oil Bleaching Stage in a Pilot Plant. 2018. 105 pages. Dissertação 
(Mestrado em Inovações Tecnológicas) - Federal Technology University - Paraná. 
Campo Mourão, 2018. 

 

 
The process of obtaining soybean oil consists in a series of physical and chemical 
steps aiming to removing impurities, one of the steps is the clarification process that 
consists in the adsorption of pigments and other components present in the oil with the 
use of a mineral adsorbent agent. The clarification step involves a large number of 
factors that must be optimized because they directly impact on numerous response 
parameters of the procedure. In order to this optimization the present study proposed 
the analyse the soybean oil clarification in a pilot plant with the use of two different filter 
auxiliary in order to identify the significant effects of the factors on the responses 
variables and in order to obtain mathematical models that can determine optimal points 
for operation of the clarification process. A central composite planning with four 
process factors (temperature, adsorbent concentration, filter auxiliary concentration 
and time) and three responses (chlorophyll, Lovibond yellow and Lovibond red) was 
performed, which were considered important for the clarification step. Three 
experimental points were added to the experimental design to estimate the 
experimental error. The experiments were carried out for two different types of filtering 
auxiliaries, one mineral and the other cellulosic. The effects of each parameter adopted 
on each response variable for each filter auxiliary studied were quantified allowing the 
determination of the significance of each parameter. The methodology of the 
desirability function was applied to determine the optimal parameters of operation in 
the clarification stage by weighing each response variable in individual occurrence 
desires and then calculating the overall desirability of the responses. The non- 
parametric Mann-Whitney test was applied to verify if there was any difference in the 
results obtained between the two filter auxiliaries. By the obtained results it was 
possible to determine graphical regions where the statistically significant parameters 
have greater effect on the studied variable. The desirability function resulted in the 
optimum overall desirability equal to 1 for the results obtained with the mineral filter 
auxiliary using 2% adsorbent concentration, 0.5% filter auxiliary concentration, 65 
minutes of process at 140 ° C and 0.90901 for the results obtained for the cellulosic 
filter auxiliary using 2.625% adsorbent concentration, 0.1% filter auxiliary 
concentration, 35 minutes of process at 90° C. The Mann-Whitney test between the 
results obtained for each filter auxiliary studied demostred that for the variable 
chlorophyll there is no significant difference between the two filter auxiliaries, but for 
the variables yellow and red Lovibond, the are significant difference. By the analysis 
of the results of the Mann-Whitney test, it was verified that the results obtained for the 
mineral filter auxiliary was more efficient for the reduction of the studied variables 
variable. The planning of experiments employed provided statistically significant and 
coherent answers, being this a great tool of decision making. For the reduction of the 
response variables studied it is observed by the results that the mineral filter aid is 
more efficient. 

 

Keywords: Soybean oil bleaching. Design of Experiments. Optmization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A indústria de óleos vegetais é um setor de grande importância para o cenário 

agroindustrial brasileiro por ser um segmento que desponta como grande produtor de 

matérias primas e alimentos para consumo animal e humano (PARAÍSO, 2001). A 

expansão do processamento de óleos vegetais no Brasil teve início na década de 70, 

principalmente alavancada o crescimento do plantio de soja no país que levou a 

investimentos em indústrias esmagadoras de oleaginosas e refinadoras de óleos 

vegetais para atendimento do mercado interno e externo (LOPES, 2008). 

Segundo levantamento realizado pela ABIOVE - Associação Brasileira de 

Industria de Óleos Vegetais, a capacidade fabril para extração de óleos vegetais foi 

de 193.330 toneladas por dia em 2016, sendo o sul do Brasil o segundo maior 

processador de óleo vegetal, conforme pode se verificar no Gráfico 1, e o estado do 

Paraná correspondendo com 19% da produção nacional (ABIOVE, 2017). 

 

Gráfico 1- Representatividade das regiões do Brasil no total de capacidade instalada 

para processamento de soja 

Fonte: Autoria própria. 

 
O óleo vegetal extraído pode ser comercializado como commodite podendo ser 

incorporado em produtos de alimentação animal ou o mesmo pode ser refinado para 

ser destinado a alimentação humana. No processamento de óleos extraídos das mais 

diversas fontes vegetais para destinação à alimentação humana, uma série de etapas 
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químicas e físicas constituídas no processo conhecido como refino químico se faz 

necessária para a obtenção de um produto final livre de impurezas e de qualidade 

assegurada. 

No processo industrial de refino químico de óleos vegetais, a etapa de 

clarificação se encarrega da remoção de pigmentos como a clorofila que, além de 

promover depreciação do produto final quando em alta concentração, é um agente 

oxidante quando exposto à radiação ultravioleta, o que impacta seriamente no shelf- 

life do produto (DORSA, 2008). 

Segundo Oliveira (2001), o processo de clarificação tem o objetivo de remover 

pigmentos e impurezas do óleo vegetal, que se não forem devidamente retiradas 

agem como agentes catalíticos sendo estas prejudiciais à estabilidade do óleo vegetal, 

além de ser uma etapa a corrigir os procedimentos de degomagem e neutralização 

ineficientes. 

A etapa de clarificação de óleos vegetais exige uma grande quantidade de 

insumos, como energia, adsorventes e auxiliares de filtração que representam grande 

parte do custo final do óleo refinado, sendo a otimização do uso dos mesmos um fator 

determinante para a competitividade das refinarias de óleo vegetal. 

Uma vez que a otimização do processo de refino o é um fator importante, o 

presente trabalho propôs o estudo de clarificação de óleo de soja em planta piloto, 

visando determinar as interações entre os fatores adotados de modo a obter modelos 

matemáticos que possam determinar pontos ótimos do procedimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Este capítulo apresenta elementos bibliográficos necessários para embasar os 

assuntos de interesse no estudo, bem como o processo de obtenção de óleo de soja 

refinado e métodos de planejamento de experimentos, agentes motivadores para o 

estudo da otimização da etapa de clarificação de óleos vegetais. 

 
 
 

2.1 PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

 
 

O processo de obtenção de óleo vegetal pode ser através de duas vias: via 

química e via física, sendo para o caso do processamento de soja o procedimento 

comumente empregado é o processo químico (DORSA, 2008). Segundo Barrera- 

Arellano (2000), a escolha entre refino físico ou químico se dá pela matéria prima a 

ser processada e a quantidade de fosfolipídios desejada para a etapa de degomagem. 

O procedimento se inicia com a extração do óleo, seguido pelo processo de 

degomagem, neutralização, clarificação e, por fim, o processo de desodorização. 

Anteriormente ao processo de extração, a matéria prima passa por uma série 

de etapas visando o acondicionamento e limpeza correta dos grãos para então 

adentrar ao processo de extração. O procedimento de tratamento da matéria prima 

segue o fluxo exposto na Figura 1. 
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Figura 1 - Etapas de preparo da matéria prima para entrada no processo de extração 
 

 

 
O processo de preparação dos grãos para a extração do óleo tem início no 

campo, onde devem ser colhidos nas condições adequadas de seu desenvolvimento. 

No momento da colheita, os grãos apresentam umidade de 18% garantindo um menor 

consumo de energia na secagem e uma melhor qualidade da matéria prima, reduzindo 

assim o consumo de insumos a serem empregados no processo de refino. Após 

colhido, o grão é armazenado em silos com rigoroso controle de umidade, situando- 

se em torno de 13%, de forma a garantir a qualidade do produto (LOPES, 2008). 

Após o processo de limpeza, o grão é levado para etapa de condicionamento 

da matéria prima no intuito de obter maior eficiência da extração do óleo. Este 

procedimento consiste de um conjunto de etapas que objetivam aumentar a área de 

contato entre o grão de soja e o solvente, aumentando o rendimento do processo. São 

etapas do condicionamento a quebra e descasque, injeção de vapor, laminação e 

expansão da torta laminada (ERICKSON, 1995). 

A massa expandida de soja é levada ao extrator para a remoção do teor de 

óleo, que se situa em torno de 19% para menos de 1%. Os extratores empregados 

para óleo de soja são geralmente dotados de processo de percolação entre a massa 
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expandida e o solvente, que comumente é o hexano devido a seu alto rendimento na 

extração, baixo ponto de ebulição e baixo custo de aquisição. O óleo extraído em 

solvente resulta em uma mistura líquida chamada de miscela (LOPES, 2008). A 

miscela extraída contem de 25% a 30% de óleo bruto e quando levada a um destilador, 

que por meio da elevação da temperatura sob vácuo promove a evaporação do 

solvente resultando na concentração do óleo extraído. O solvente evaporado é 

reutilizado novamente para extração, e o óleo concentrado passa a ser denominado 

óleo bruto ou cru (SNYDER, 1987). 

Após concentrado, o óleo bruto deve ser levado ao processo de degomagem, 

que consiste na remoção de fosfolipídios, comumente chamados de gomas, do óleo 

bruto (OLIVEIRA, 2001). Nesta etapa acontece a produção de lecitina, que são as 

gomas retiradas no processo de degomagem (ERICKSON, 1995). No óleo de soja 

existem dois grupos de fosfolipídios: um grupo majoritário chamado de hidratável e 

outro grupo minoritário chamado de não-hidratável (LOPES, 2008). 

Para a remoção dos fosfolipídios hidratáveis, comumente o processo se dá pela 

adição de 1% a 3% de água ao óleo aquecido a cerca de 70°C sob agitação e tempo 

de contato de 20 minutos. Após o tempo de contato, as gomas formam um precipitado 

que pode ser removido em centrifugação a 5000 - 6000 rpm (MORETTO, 1998). Para 

a remoção dos fosfolipídios não-hidratáveis é necessário o emprego da degomagem 

ácida, que consiste na concentração de 1% a 3% de ácido fosfórico 85% concentrado 

ao óleo aquecido a 80°C e posterior lavagem e centrifugação do óleo. 

Ao finalizar a etapa de degomagem o óleo segue para a etapa de neutralização, 

que é a remoção de ácidos graxos livres presentes naturalmente no óleo por meio da 

adição de um álcali (geralmente solução de soda cáustica). A reação elimina tanto os 

ácidos graxos livres como fosfolipídios, produtos de oxidação e sabões, este último 

também formado devido à reação R – COOH + NaOH  R-COONa + H2O. 

Os sabões formados pela reação são posteriormente retirados por meio de 

lavagens e centrifugação. A dosagem de solução álcali deve ser um fator de grande 

controle pois a formação de sabões acarreta em arraste de óleo para a borra retirada 

na centrifugação, causando assim perda de rendimento no processo (OLIVEIRA, 

2001). 

O estágio final do processo de obtenção de óleos vegetais comestíveis é o 

refino do óleo bruto, haja vista que óleos e gorduras extraídas de oleaginosas, frutas 
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e amêndoas podem variar de produtos com aromas agradáveis e poucas impurezas 

a produtos com alto teor de impurezas e odor sensorialmente ofensivo. O processo 

de refino tem o objetivo de eliminar tais impurezas para que tenham características 

físicas, químicas e sensoriais adequadas para o consumo humano (O’BRIEN, 2009). 

Durante o processo, uma de suas etapas mais delicadas é a de clarificação, em que 

impurezas do óleo de soja são removidas por meio da adsorção (DORSA, 2008). 

Segundo Norris et al. (1982), tradicionalmente o termo bleaching, 

branqueamento ou clarificação, vem sendo empregado para denotar o processo de 

redução de pigmentos, como feofitinas e carotenoides, presentes em óleos vegetais 

por meio da adsorção em adsorventes conhecidos como terra de clarificação ou argila 

clarificante. Após a mistura sob agitação e controle de temperatura do óleo vegetal 

com o adsorvente para promover a remoção dos pigmentos, o adsorvente é retirado 

do óleo vegetal por um procedimento de filtração, resultando em um óleo mais claro e 

mais estável. 

O processo convencional de clarificação de óleos vegetais com a utilização de 

argilas de ácido ativadas remove pigmentos, como a clorofila, entre outros 

componentes indesejáveis para o consumo humano, sejam eles naturalmente 

presentes no óleo vegetal ou formados no processo de refino (BOUKERROUI; OUALI, 

2000), como é o caso de compostos bioativos como tocoferóis e esteróis, que podem 

causar perda de estabilidade oxidativa (NAZ et al., 2011) e provocar o aumento de 

ácidos graxos livres (VERLEYEN et al., 2002). 

Abundantemente presente em óleos vegetais, a clorofila é uma molécula 

composta por um anel porfirínico, que possui quatro moléculas de nitrogênio ao centro 

orientadas por uma molécula de magnésio, ligada a um fitol (FERRI, 1979), conforme 

representada na Figura 2. 



21 
 

 

Figura 2 - Representação de uma molécula de clorofila 

Fonte: Baraúna (2006). 

 
Os materiais adsorventes empregados na etapa de clarificação de óleos 

vegetais são usualmente silicatos de alumínio, bentonitas, carbonos ativados ou 

montmorillonitas, que podem ser tratados por meio de processo de acidificação para 

aumento da superfície de contato e, por consequência, o aumento no poder de 

adsorção do material (MORETTO, 1998). 

O termo argila clarificante ou terra clarificante é comumente empregado para 

designar um material adsorvente empregado na etapa de clarificação (BARAÚNA, 

2006). A estrutura dos argilominerais do grupo das esmectitas, conforme se apresenta 

na Figura 3, ao qual faz parte a montmorilomita, é constituída por duas folhas 

tetraédricas de sílica e uma folha octaédrica de alumínio ligadas por átomos de 

oxigênio (PATRÍCIO, 2014). 
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Figura 3 - Estrutura tridimensional das esmectitas 

Fonte: Murray (2007). 

 
 

O procedimento convencional de clarificação de óleos vegetais, geralmente, 

leva a problemas como perda de óleo arrastado pelo adsorvente, problemas 

ambientais e altos custos de tratamentos de efluentes (ABEDI et al., 2016). Na Tabela 

1 é apresentado um comparativo entre argilas naturais e ácido ativadas. 

Tabela 1- Propriedades de argilas naturais e ácido ativadas  
 

Propriedades 
Argila 
natural 

Argila 
ativada 

Densidade (g/cm3) 0,66 0,59 

Retenção do óleo (g de 
óleo/ g de adsorvente) 

0,2 - 0,3 0,3-0,5 

Retenção de sabões Boa Melhor 

Área (m2/g) 68 165-310 

pH 8 2,8 – 6 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2001). 
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Segundo Gupta (2008), as impurezas presentes no óleo a ser clarificado são 

atraídas por forças de atração de Van der Waal’s com os sítios ativos do agente 

adsorvente. Tal força de atração depende de fatores como a força eletrostática entre 

as impurezas e os sítios ativos do adsorvente, o tamanho das partículas de impurezas, 

agitação do meio de mistura entre o adsorvente e o óleo a ser clarificado, porosidade 

do adsorvente e área específica do adsorvente. 

Para Zschau et al. (2001), a otimização do processo de clarificação depende 

de fatores como temperatura, dosagem de adsorvente clarificante, tempo de reação e 

tipo de óleo a ser clarificado. 

Skevin et al. (2012) buscaram a otimização da clarificação de óleo de soja por 

meio de um planejamento composto central constituído de três fatores: percentual de 

terra clarificante dosada (0,5, 1 e 1,5%), temperatura (95, 105 e 115 °C) e tempo de 

reação (20, 30 e 40 minutos). Como variáveis resposta analisaram parâmetros de cor 

e transparência do óleo clarificado e parâmetros relacionados com a estabilidade 

oxidativa do óleo clarificado. Observaram que a condição mais adequada para o 

branqueamento do óleo de soja se deu na dosagem de 1% de argila clarificante em 

relação à massa do óleo a uma temperatura de 95°C por 20 minutos. 

Em outro experimento, Saneei et al. (2015) investigaram a otimização do 

processo de clarificação do óleo de canola fazendo uso de um planejamento 

experimental envolvendo três fatores em três níveis e um fator intermediário. Os 

autores puderam concluir que o processo de clarificação teve maior eficiência quando 

realizado por 42,46 minutos à 110º C com adição de 3% de argila clarificante em 

relação à massa do óleo a ser clarificado. Com o resultado de seus experimentos, os 

autores constataram a proporcionalidade entre a dosagem de terra clarificante e a 

eficiência da remoção de pigmentos, bem como o efeito negativo do aumento da 

temperatura no processo de clarificação e o aumento de compostos oxidativos de 

segunda ordem. 

Para O’Brien (2009), os parâmetros chave para a clarificação são: 

procedimento, dosagem de adsorvente, tipo do adsorvente, temperatura, tempo, 

umidade e filtração. Além de tais parâmetros, Gupta (2008) relata a concentração de 

sabões e fosfolipídios presentes no óleo a ser branqueado, formação da pré-capa 

homogênea nas placas do filtro, área filtrante e espaçamento entre as placas do filtro 
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também  como parâmetros a serem  controlados para um  procedimento de 

branqueamento eficiente. 

Após a etapa de clarificação o óleo segue para última etapa de processamento, 

chamada de desodorização, que consiste na eliminação de compostos voláteis como 

aldeídos e cetonas originadas pela degradação do óleo, ácidos graxos livres, 

peróxidos e pigmentos indesejados no óleo vegetal (LOPES, 2008). Pigmentos como 

carotenos são degradados pelo efeito da temperatura, efeito este que não altera a 

concentração de clorofila presente no óleo, sendo a clorofila removida unicamente na 

etapa de clarificação (HOWES et al., 1994). 

O processo consiste na destilação de tais compostos pela aplicação de altas 

temperaturas, na ordem de 240°C e baixa pressão absoluta, de 2 a 10 mmHg 

utilizando vapor superaquecido ou nitrogênio como gás de arraste para facilitar a 

remoção dos compostos indesejados (OLIVEIRA, 2001). 

 
 

 
2.2 TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO DE ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 

 
 

Segundo Montgomery (2012), a observação de um processo ou sistema 

enquanto operante é a parte importante do aprendizado de como um sistema ou 

processo funciona e mapear suas diversas variáveis. Em qualquer área de estudo, é 

sempre desejável conhecer o efeito dos muitos parâmetros estudados bem como sua 

importância nos resultados e os limites inferiores e superiores que tais variáveis 

podem apresentar (CALADO; MONTGOMERY, 2003). A crescente necessidade da 

otimização sistêmica de produtos e processos visando a redução de custos e tempos, 

maximizando produtividade, rendimento e qualidade tem levado profissionais das 

mais distintas áreas a buscarem e aplicarem técnicas sistemáticas de planejamento 

de experimentos para atingir os objetivos acima enunciados (RODRIGUES, 2014). 

Para Bezerra (2008), planejamentos experimentais são baseados em um 

conjunto de experimentos definidos por uma matriz elaborada com diferentes 

combinações entre os níveis dos fatores estudados que visam proporcionar bons 

coeficientes para o modelo matemático empregado exigindo assim o menor número 
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de experimentos possíveis possibilitando fornecer condições de avaliação dos 

coeficientes e do modelo matemático empregado. 

Montgomery (2012) relata como principais resultados do uso de planejamentos 

experimentais nas áreas científicas e engenharias, a redução de custos, aumento do 

rendimento de processos, redução da variabilidade e aproximação da normalidade de 

produções e redução do tempo de desenvolvimento de produtos. Desta forma, 

aplicando-se o planejamento experimental adequado é possível a coleta de dados 

apropriados para serem analisados por meio de ferramentas estatísticas resultando 

em válidas e objetivas conclusões com relação ao experimento. 

Para a observação dos efeitos nas repostas mediante a variação nos fatores 

de controle, Juran et al. (1951) citam técnicas de planejamento experimental como 

experimentos fatoriais completos, experimentos fatoriais fracionados ou experimentos 

com pontos centrais. 

 
 

 
2.3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 

 
 

Segundo Montgomery (2012), o planejamento estatístico de experimentos trata 

da coleta precisa de dados apropriados para serem analisados resultando em válidas 

e objetivas conclusões a respeito do experimento, desde que se mantenha os 

princípios básicos de randomização, replicação e blocagem. Os experimentos devem 

ser realizamos de forma aleatória para garantir a sua distribuição equânime de todos 

os fatores não observados ao longo dos fatores considerados (CALADO; 

MONTGOMERY, 2003). Os métodos estatísticos empregados no planejamento e 

análise dos experimentos exigem que os experimentos sejam feitos de forma 

aleatorizada para garantir que os erros experimentais sejam independentemente 

distribuídos entre os fatores (MONTGOMERY, 2012). 

Por replicação temos a ação de repetir independentemente cada combinação 

de fatores, dessa forma pode-se extrair o erro experimental e, caso um valor de média 

é utilizado como medida de um efeito de um fator sobre o experimento, a replicação 

garante uma medida mais precisa desse valor médio (CALADO; MONTGOMERY, 

2003). 
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Entende-se por blocagem a técnica utilizada para aprimorar a precisão de cada 

comparação entre os fatores de interesse, minimizando a interferência da presença 

de fatores conhecidos, como diferentes analistas ou diferentes bateladas de produtos 

que ocasionam leves discrepâncias que podem afetar a precisão dos resultados 

(MONTGOMERY, 2012). 

Além dos princípios citados, o planejamento do experimento é a etapa de maior 

importância, pois é a partir das decisões tomadas que se colherão os resultados para 

o projeto. Fatores como as variáveis envolvidas nos experimentos, bem como suas 

faixas de variação e os níveis de tais variações e as variáveis resposta, devem ser 

cuidadosamente estudadas e escolhidas. O total de réplicas ou tamanho do 

experimento também deve ser levado em consideração, pois a otimização das réplicas 

deve ser sempre nortear o planejamento (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 

Segundo Lima, Balestrassi e Paiva (2011), o delineamento de experimentos é 

o método mais apropriado para avaliar vários fatores de um processo e a 

complexidade de suas interações, de maneira a elevar a probabilidade de solucionar 

problemas por soluções estatisticamente comprovadas. 

 
 

 
2.4 PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

 
Segundo Montgomery (2012), para experimentos que envolvem dois ou mais 

fatores o uso de planejamentos experimentais é, em geral, mais eficiente. Por 

planejamento fatorial completo entende-se o planejamento de experimentos em que 

estão presentes todas as combinações possíveis entre todos os níveis de todos os 

fatores. Casos que se diferem desta regra são ditos planejamentos fatoriais 

incompletos (RODRIGUES, 2014). 

Planejamentos fatoriais são indicados para fase inicial de um procedimento 

experimental por possibilitar a análise dos efeitos de cada fator sobre as variáveis 

resposta, podendo-se assim elencar as mais importantes para planejamentos 

experimentais futuros. Efeitos de um fator por sua vez são as mudanças nas variáveis 

resposta causada por uma mudança nos níveis dos fatores (MONTGOMERY, 2012). 
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2.5 PLANEJAMENTO FATORIAL 2K
 

 
 

O planejamento experimental fatorial com k fatores, onde cada um dos fatores 

é analisado em dois níveis, é denominado de planejamento fatorial 2k e consiste em 

analisar os efeitos causados nas variáveis resposta a partir da experimentação de 

todas as combinações da matriz experimental (JURAN, 1951). Os fatores podem ser 

de natureza quantitativa, quando são empregados fatores como temperatura, pressão 

ou tempo; ou podem ser de natureza qualitativa, quando são empregados fatores 

como duas máquinas ou dois operadores distintos (MONTGOMERY, 2012). 

Para o caso de se ter 4 fatores analisados, serão necessários dezesseis 

experimentos para um planejamento fatorial completo. Os níveis são comumente 

denominados de baixo e alto, sendo representados como (-) e (+), respectivamente. 

Este tipo de planejamento experimental é muito útil na parte inicial de um trabalho 

experimental (CALADO; MONTGOMERY, 2003). À medida que se aumenta o número 

de fatores a serem analisados, o número de ensaios aumenta exponencialmente, 

como demostrado pela Figura 5. 

Gráfico 2 - Relação entre o número de fatores e o número de ensaios em um 

planejamento fatorial 2k
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Como exemplo, tem-se um planejamento experimental fatorial apresentado por 

Montgomery (2012), com três fatores, sendo estes x1, x2 e x3, avaliados em dois níveis 

(-1, +1). Desta forma, um planejamento fatorial 23 é elaborado com 8 experimentos 

respectivamente, apresentado pela Tabela 1. O experimento obedece a aleatoriedade 

dada pela coluna da ordem a serem realizados os experimentos. 

 

Tabela 2 - Matriz de planejamento para experimento fatorial 23
 

 

N° do 
experimento 

Fatores  

Ordem 
Resposta 

(y) x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 6 y1 

2 +1 -1 -1 8 y2 

3 -1 +1 -1 1 y3 

4 +1 +1 -1 2 y4 

5 -1 -1 +1 5 y5 

6 +1 -1 +1 3 y6 

7 -1 +1 +1 4 y7 

8 +1 +1 +1 7 y8 

Fonte: Adaptado de Montgomery (2012). 

 
 
 

 
2.5.1 Análise de Variância dos Efeitos do Planejamento Fatorial 2k

 

 

Segundo Bower (1997), a fim de melhorar o desempenho industrial de 

processos produtivos e produtos, são empregadas técnicas estatísticas para analisar, 

interpretar e apresentar informações de forma coerente e significante. Uma vez que o 

planejamento experimental foi executado corretamente, é possível analisar os dados 

de forma estatística por meio de ferramentas matemáticas que podem levar a equipe 

responsável pelos experimentos a aceitar ou recusar hipóteses (GALDÁMEZ, 2002). 

Em seu trabalho, Galdámez (2002) definiu uma metodologia para aplicação de 

testes de hipóteses em análise de experimentos, sendo eles: 

 
 

• A formulação de hipóteses: para a formulação de um experimento parte-se 

sempre de duas hipóteses, uma nula (H0) e uma alternativa (H1). Na primeira 
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avalia-se a existência significativa entre os fatores e é a única hipótese 

testada; e a segunda se torna verdadeira no caso de rejeitar-se a primeira. 

• Determinação do valor crítico da estatística de teste: o nível de significância 

estatística do teste escolhido determina tal valor. Montgomery (2012) cita 

diversas distribuições estatísticas com diferentes valores críticos para 

aceitação ou rejeição de hipóteses que podem ser utilizadas na análise de 

experimentos, como as distribuições t-student e F-Fischer. A escolha do 

nível de significância pode acarretar na aceitação ou rejeição de um teste, 

sendo que a escolha de tal parâmetro deve ser feita sabiamente tendo em 

mente a segurança na tomada de decisão frente aos resultados do 

experimento. 

 

A técnica estatística Analisys of Variance (ANOVA) é uma técnica estatística 

amplamente aplicada pera avaliar hipóteses formuladas em experimentos, e consiste 

na avaliação da variância média nos resultados a fim de identificar quais parâmetros 

produzem efeitos significativos estaticamente nas respostas (COLOMBARI, 2004). 

Segundo descrito por Galdámez (2002), o método consiste em mensurar a 

variação na resposta em função dos fatores, sendo que a contribuição de cada fator 

para a resposta é determinada pela soma de quadrados expressa pela Equação (1) 

para planejamentos fatoriais 2k: 

 
 

SSE
i
 = 

Ei
2 

 

4n 
(1) 

 

 

onde: 

n é o número de experimentos realizados; 

SSEi  é a soma de quadrados; 

Ei  é o parâmetro em questão. 

 

 
O resultado da técnica ANOVA é apresentado na forma de tabela, em que 

podem ser observados os parâmetros estudados, a soma dos quadrados, o grau de 

liberdade, o quadrado médio e a estatística do teste F. Para elucidar, o Quadro 1 

, 
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k 

 

demostra um exemplo de resultado da ANOVA para planejamento de experimentos 

22. 

 
Quadro 2 - Resultado de ANOVA para experimento fatorial 22

 
 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

G.L QUADRADO MÉDIO F0 

E1 SSE12 a-1 MSE1 =SSE1/a-1 MSE1/MSR 

E2 SSE2 b-1 MSE2 =SSE2/b-1 MSE2/ MSR 

E12 SSE12 (a-1)(b-1) MSE12 =SSE12/(a-1)(b-1) MSE12/ MSR 

Erro SSR ab(n-1) MSR =SSE1/ab(n-1)  

Total SSD ab(n-1)   

Fonte: Adaptado de Montgomery (2012). 

 
 
 

Para a análise dos resultados, deve-se observar a coluna referente aos 

resultados do teste F. Uma vez que o fator ou parâmetro possua razão F0 maior que 

o F-crítico, tem-se que tal fator ou parâmetro exerce efeito significativo na resposta. 

Caso a razão F0 seja menor que o F-crítico, tal fator ou parâmetro não exerce efeito 

significativo na resposta (LEVINE et al.,1998). Valores de F-critico são obtidos em 

tabelas correspondentes à distribuição F, e consideram o grau de liberdade e o nível 

de significância escolhido (GALDÁMEZ, 2002). Para planejamento de experimentos 

2k, os k fatores são expressos em 2 níveis, sendo que os termos a e b apresentados 

na tabela ANOVA assumem valor igual ao número de níveis, ou seja, a e b são iguais 

a 2, levando a 1 grau de liberdade para cada fonte de variação (COLOMBARI, 2004). 

 
 

2.5.2 Planejamento Fatorial 2k com Adição de Pontos Centrais 

 

Uma importante preocupação no planejamento fatorial em dois níveis é a 

linearidade dos efeitos entre os fatores. De fato, o planejamento fatorial não 

necessariamente deve ser linear, sendo que o modelo apresentado pela Equação (2) 

é capaz de explicar alguma não linearidade nos resultados (MONTGOMERY, 2012). 

 
 

y  0 
j 1 j 

x j 
 i  j 

ij xi x j . (2)  
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j 
k 



 

O termo βij representa a interação entre os termos sendo assim uma curvatura 

nos efeitos. Em alguns casos em que a equação da curvatura dos efeitos não pode 

ser completamente modelada pela Equação (2), utiliza-se o modelo apresentado pela 

Equação (3) por ser o mais adequado (MONTGOMERY, 2012). Para determinação 

de todos os parâmetros da equação, mais pontos devem ser adicionados ao 

planejamento fatorial, sendo estes pontos chamados de pontos centrais e, na 

essência, não afetam as estimativas usuais dos efeitos (CALADO; MONTGOMERY, 

2003). 

 

y  0 

 

j 1 j 
x j 

 i  j 
ij 

 
xi x j 

 
k 

j 1 jj 

 

x 
2 
 . 

 
(3) 

 
 

 

Como exemplo menciona-se um planejamento fatorial 22, com observações em 

cada vértice (-,-), (-,+), (+,+), (+,-) e com nc observações no ponto central ӯf como a 

média dos experimentos nos vértices do planejamento fatorial; e ӯc como a média dos 

experimentos no ponto central. Uma vez que a diferença de ӯf – ӯc seja muito pequena, 

pode-se assumir que não há curvatura quadrática. Se a diferença ӯf – ӯc for grande é 

evidenciado que a curvatura quadrática é significativa. Para a correta análise do 

comportamento de experimentos que apresentam curvatura nos resultados é exigido 

que todas as variáveis sejam estudadas em três níveis distintos, impossibilitando 

assim sua aplicação devido ao grande número de experimentos necessário 

(NOVAES, 2017). Tal análise da curvatura é possível por meio de planejamentos 

específicos para ajuste de funções quadráticas, como o planejamento composto 

central. 

 
 
 

2.6 PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL 

 

 
O planejamento composto central foi introduzido por Box e Wilson como 

ferramenta para a análise de superfícies de resposta (MONTGOMERY, 2012). O 

planejamento composto central deve ser utilizado quando se deseja verificar a 

curvatura de um plano, ou seja, quando se deseja determinar os termos quadráticos 

em um modelo de regressão (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 
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Tal metodologia consiste em três partes, uma parte cúbica referente ao 

planejamento fatorial 2k, com quantidade k de fatores e quantidade nf de experimentos 

e uma parte axial com quantidade 2k de experimentos e também é parte de um 

planejamento composto central a adição de experimentos no ponto central, com 

quantidade nc de experimentos (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 

 

Figura 4 - Planejamento composto central para três fatores em dois níveis 
 

Fonte: Calado; Montgomery (2003). 

 

 
Os pontos axiais situam-se no sistema de coordenadas nos pontos ±α de 

distância da origem e são tais pontos que são relevantes para a determinação dos 

termos quadráticos em um sistema de regressão de segunda ordem, não afetando os 

efeitos das interações, que são determinados pelos pontos cúbicos (MONTGOMERY, 

2012). 

Segundo Montgomery (2012), o planejamento composto central é dito 

rotacional pela escolha correta do valor α, que por sua vez depende do número de 

experimentos da parte fatorial (nf), sendo calculado pela Equação (4): 

 
 

  4 nf . (4) 
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Pela Equação (4), tem-se que para planejamentos com dois, três e quatro 

fatores, o valor de alfa será 1,41, 1,68, 2 respectivamente (NOVAES et al., 2017). 

 
 

 
2.7 METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

 
 

A análise de resultados utilizando a metodologia de superfície de resposta (ou 

RSM, do inglês Response Surface Methodology) é utilizada para a determinação de 

pontos ou níveis ótimos de fatores que interferem nas respostas de experimentos 

(MYERS et al., 1989). Segundo Reddy et al. (1998), a maioria dos trabalhos 

acadêmicos publicados que abordam a metodologia de análise de superfície de 

respostas envolvem modelagem matemática para apenas uma resposta, porém é 

importante frisar que tal metodologia pode ser empregada para análise de mais de 

uma resposta. Um ponto de destaque para o emprego da metodologia de superfície 

de resposta para análise de mais de uma variável resposta é o avanço dos softwares 

estatísticos, que possibilitam respostas rápidas e redução de erros nas análises 

estatísticas (TAY; BUTLER, 1999). 

A primeira etapa da utilização da metodologia de superfície de resposta é a 

determinação da relação matemática entre a variável resposta e os demais 

componentes do planejamento experimental, podendo esta relação ser de primeiro ou 

segundo grau (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 

Segundo Box & Hunter (1957), são razões para uso da metodologia de 

superfície de resposta quando se quer determinar quais são as condições dos fatores 

de um experimento para se determinar a melhor resposta, quando se necessita obter 

a equação matemática que determina a variável resposta de um experimento. 

De acordo com Mayers et al. (1989), o procedimento para análise de dados 

pela metodologia de superfície de resposta consiste em planejar as combinações 

entre os níveis dos fatores em estudo, estimar os coeficientes de variação dos 

mesmos e verificar a adequação do modelo matemático obtido. Os efeitos dos fatores 

são apresentados por gráficos de contorno, podendo assim verificar as interações dos 

efeitos nas variáveis resposta. 
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2.8 DESEJABILIDADE 

 
 

Uma forma de trabalhar com planejamentos onde se tem mais de uma variável 

resposta é pelo emprego de uma função desejabilidade, que foi proposta por Derringer 

e Suich em 1980 (COSTA et al., 2011). Tal método consiste em aplicar para cada 

variável resposta um valor adimensional que representa a sua desabilidade individual 

(di). Segundo Novaes et al. (2017), a desejabilidade pode variar de 0 (para uma 

resposta não desejada) até 1 (para uma resposta desejada) e pela média global das 

desejabilidades individuais, pode-se obter a desejabilidade global (D), expressa pela 

Equação (5): 

 

 

D  m d1d2d3 ... dm , (5) 
 

 

onde: 

D é a desejabilidade global; 

d1, d2, d3 e dm são as desejabilidades individuais; 

m é o número de variáveis resposta. 

 
 

Desta forma, o processo de otimização simultânea é reduzida à simples tarefa 

de se calcular os níveis das variáveis que maximizem a desejabilidade global. Há 

diferentes tipos de transformações possíveis para a obtenção das desejabilidades 

individuais. Se o valor alvo, Ui para a resposta yi, por exemplo, for um máximo, a 

desejablidade individual (di) é descrita pela seguinte função: 

 

 1 se y i x  Li   
U   y x  

t 


di y i 
x   

 

i i 

Ui   Li   
(6) 

0 se y i   x   Ui 





onde: 

yi é a resposta obtida para a variável estudada; 

di (yi) é a desejabilidade individual da resposta yi; 

Ui é o maior valor aceitável adotado para a resposta; 
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Li é o menor valor aceitável adotado para a resposta; 

t é fator que determina o quão é desejável yi ser próximo do mínimo, variando de 0 a 

1. 

 
Funções para o cálculo das desejabilidades individuais também podem ser 

estabelecidas para outras situações como o valor alvo ser um mínimo ou estiver 

localizado entre um valor mínimo e um valor máximo. A aplicação de função de 

desejabilidade na otimização de métodos analíticos traz inúmeras vantagens como 

eficiência, economia e objetividade na otimização de procedimentos com múltiplas 

respostas (CANDIOTI, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

 
3.1 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 

 
 

Para avaliar a etapa de clarificação do óleo de soja, primeiramente foram 

avaliados os fatores e as variáveis resposta que são envolvidas no processo de 

clarificação, conforme a Tabela 3: 

 
Tabela 3 - Fatores e variáveis respostas elencadas para o planejamento experimental 
da etapa de clarificação em planta piloto 

 

Fatores Respostas 

Concentração de adsorvente (%) Rendimento do processo 

Concentração de auxiliar filtrante (%) Concentração de clorofila (ppb) 

Tempo de reação (°C) Índice de acidez (mgKOH/g) 

Temperatura (°C) Concentração de sabões (ppm) 

Frequência de agitação (hz) Cor Lovibond (amarelo e vermelho) 

Pressão no tanque de reação (bar) Concentração de metais 

Tipo de auxiliar filtrante empregado Umidade (%) 

 Pressão no filtro (bar) 

 Quantidade de óleo retido na torta do filtro 
(%) 

 Tempo de Campanha dos filtros 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Dos fatores e variáveis acima elencados, optou-se pela escolha de quatro 

fatores e cinco variáveis resposta para o planejamento experimental, visando assim a 

redução do número de experimentos e a seleção de fatores e respostas possíveis de 

controle e análise precisa para garantir a eficiência do planejamento experimental. 

Foram selecionados os fatores a temperatura, a concentração de adsorvente, a 

concentração de auxiliar filtrante e o tempo de reação, e como variáveis resposta 

foram selecionados a concentração de clorofila, índice de acidez, concentração de 

sabões e cor Lovibond. 

Para  a  determinação  da  matriz  de  planejamento,  foi  utilizado  o  software 

Statistica 10. Conforme Montgomery (2012), para a fase exploratória onde se tem 
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muitas variáveis e não se sabe os efeitos causados pelas mesmas nas respostas, é 

recomendado a aplicação de um experimento fatorial 2k, portanto, optou-se pela 

aplicação de um planejamento fatorial 2k com quatro fatores, totalizando 16 

experimentos. Junto ao planejamento fatorial foi anexado três experimentos no ponto 

central para melhor determinação do erro experimental, totalizando 19 experimentos. 

Os níveis de variação foram adotados de acordo com a capacidade da planta 

piloto utilizada para os experimentos, tendo como base os valores adotados por 

Skevin (2012) e Abedi et al. (2016) e os valores apontados como usuais por Dorsa 

(2008). A relação de fatores e níveis pode ser observada na Tabela 4, e os 

experimentos podem ser observados na Tabela 5. 

 
Tabela 4 - Relação de fatores e níveis adotados para o planejamento fatorial 

 

 

Fatores 
 Níveis  

-1 0 1 

Concentração de 
adsorvente (%) 

0,75 1,375 2 

Concentração de 
auxiliar filtrante 

(%) 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,4 

Tempo (min) 20 35 50 

Temperatura (oC) 65 90 115 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5 - Matriz de experimentos ensaios realizados para o planejamento fatorial 24
 

com três pontos centrais 
 

 

Ensaio 
Ordem de 
execução 

Concentração de 
adsorvente (%) 

Concentração 
de Aux. 

Filtrante (%) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(oC) 

1 10 0,75 0,2 20 65 

2 15 0,75 0,2 20 115 

3 8 0,75 0,2 50 65 

4 3 0,75 0,2 50 115 

5 2 0,75 0,4 20 65 

6 9 0,75 0,4 20 115 

7 13 0,75 0,4 50 65 

8 18 (C) 0,75 0,4 50 115 

9 14 2 0,2 20 65 

10 19 (C) 2 0,2 20 115 

11 16 2 0,2 50 65 

12 6 2 0,2 50 115 

13 5 2 0,4 20 65 

14 4 2 0,4 20 115 

15 12 2 0,4 50 65 

16 17 (C) 2 0,4 50 115 

17 (C) 7 1,375 0,3 35 90 

18 (C) 11 1,375 0,3 35 90 

19 (C) 1 1,375 0,3 35 90 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

A coluna ordem de execução se refere a ordem de realização dos 

experimentos, observando a aleatorização dos ensaios para garantir a distribuição dos 

erros experimentais e efeitos externos ao planejamento em todos os experimentos. 

Visando a estimação de possíveis coeficientes quadráticos no modelo de regressão, 

também foram delineados pontos axiais, correspondendo assim a um planejamento 

composto central com a parte cúbica e os pontos centrais representados pelo 

planejamento fatorial 24 e a parte axial representada pelos níveis e pela matriz de 

experimentos demonstrados nas Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6 - Fatores e níveis para o planejamento composto central, sendo α = ± 2 
 

 

Variáveis 
  Níveis   

-2 -1 0 1 2 

Concentração de 
adsorvente (%) 

 

0,125 
 

0,75 
 

1,375 
 

2 
 

2,625 

Concentração de 
auxiliar filtrante (%) 

 

0,1 
 

0,2 
 

0,3 
 

0,4 
 

0,5 

Tempo (min) 5 20 35 50 65 

Temperatura (oC) 40 65 90 115 140 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

Tabela 7- Matriz de experimentos para os pontos axiais do planejamento composto 
central 

 

 

Ensaio 
Ordem de 
execução 

Concentração de 
adsorvente (%) 

Concentração de 
Aux. Filtrante (%) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(oC) 

20 22 2,625 0,3 35 90 

21 27 0,125 0,3 35 90 

22 23 1,375 0,5 35 90 

23 25 1,375 0,1 35 90 

24 20 1,375 0,3 65 90 

25 22 1,375 0,3 5 90 

26 24 1,375 0,3 35 140 

27 21 1,375 0,3 35 40 

Fonte: Autoria própria. 

 
Os pontos axiais são importantes para determinação de coeficientes 

quadráticos que podem ocorrer durante o estudo do efeito dos parâmetros sobre as 

variáveis resposta, sendo necessário o uso de pontos axiais representados pelos 

níveis ± 2 expressos na Tabela 6. 

 
 

 
3.2 AVALIAÇÃO DE AUXILIAR FILTRANTE CELULÓSICO 

 
 

Comumente é empregado como auxiliar filtrante um material de origem mineral 

que garante a boa filtrabilidade do óleo clarificado pelos filtros de placa. No entanto, 
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existem no mercado auxiliares filtrantes de material orgânico que visam maior 

filtrabilidade e otimização da remoção de pigmentos, sendo usualmente utilizado para 

este fim os materiais derivados de celulose. A fim de avaliar a eficiência no processo 

de clarificação do óleo de soja em planta piloto utilizando um auxiliar de filtração 

constituído de material celulósico, os planejamentos experimentais acima discutidos 

foram repetidos com a substituição do auxiliar filtrante de base mineral pelo auxiliar 

filtrante constituído de material celulósico. 

 
 

 
3.3 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS RESPOSTA 

 
 

Os valores obtidos para as variáveis resposta dos planejamentos de 

experimentos mencionados serão analisados via software Statistica 10. Para tanto, 

realizaram-se análises de variância pela técnica ANOVA para determinação da 

significância dos efeitos dos fatores sob as variáveis resposta bem como o emprego 

da metodologia de superfície de resposta para análise dos efeitos e estimação do 

modelo matemático que rege o experimento para a obtenção de pontos ótimos e 

modelos preditivos. 

 
 
 

3.4 PROCEDIMENTO PARA CLARIFICAÇÃO EM PLANTA PILOTO 

 

 
Os experimentos de clarificação do óleo de soja foram realizados em planta 

piloto de hidrogenação de gorduras projetada pela empresa GEA Westfalia Separator. 

A planta piloto é dotada de tanque de mistura, reator dotado de sistema de 

aquecimento e agitação, filtro vertical dotado de três de placas filtrantes, 

desodorizador e sistema de vácuo por bombeamento. Para os experimentos de 

clarificação foi utilizado apenas o tanque de mistura, reator e filtro de placas. 
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Figura 5 - Reator piloto e filtro vertical 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Para o procedimento, pesou-se 50 Kg de óleo de soja neutralizado e transferiu- 

se o produto para o tanque de mistura. Do tanque de mistura o óleo neutralizado foi 

bombeado para o reator piloto onde foi aquecido a 105ºC sob vácuo e agitação de 30 

RPM durante 20 minutos para que a umidade do óleo fosse retirada. Após a secagem 

do óleo foi retirada uma amostra do óleo neutralizado seco para as análises. 

Posteriormente, foi adicionado o auxiliar filtrante nas concentrações 

estabelecidas pelo planejamento experimental. Foi retirado o vácuo do reator e o óleo 

bombeado pelo filtro de placas e, após, retornado para o reator. Este procedimento 
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chamado de recirculação objetiva a formação de uma pré-camada de auxiliar filtrante 

nas placas do filtro que para facilitar a filtração do óleo de soja. A circulação foi 

realizada por uma hora para garantir que todo o óleo do reator passasse pelo filtro 

formando a pré-camada filtrante. 

Após o término do procedimento de recirculação, o óleo retornou para o reator 

e acrescentou-se o adsorvente na concentração determinada pelo planejamento 

experimental. O adsorvente ficou em contato pelo tempo e temperatura também 

determinados pelo planejamento experimental, sob vácuo e agitação de 50 RPM. 

Após o término do tempo de contato entre o óleo e o adsorvente retirou-se o vácuo do 

reator e o óleo foi bombeado para o filtro com a pré-camada filtrante já formada. Após 

a filtração uma amostra foi retirada para as análises e o restante do óleo descartado. 

Este procedimento foi repetido para todos os experimentos estabelecidos pelo 

planejamento experimental. 

 
 

 
3.5 DETERMINAÇÃO DE CLOROFILA 

 
 

Para determinação de clorofila foram realizadas medidas de absorbância em 

espectrofotômetro utilizando os comprimentos de onda de 630, 670 e 710 nm, de 

acordo com metodologia oficial da American Oil Chemists Society, método Cc 13d-55. 

Para o método, é utilizado um espectrofotômetro acoplado a um computador 

dotado de um software específico para leituras de absorbâncias. Inicialmente, após 

ligar o equipamento e o computador, aguardou-se 10 minutos para que o equipamento 

estabilizasse. Posteriormente, calibrou-se o espectrofotômetro utilizando cubeta de 

quartzo de 50mm preenchida com álcool etílico. 

Foi inserido no espectrofotômetro a amostra para ser analisada por meio de um 

ajuste no comprimento de onda em 630 nm. Após, anotou-se o valor da absorbância 

e ajustou-se o comprimento de onda em 670 nm até que houvesse a estabilização do 

equipamento e então anotou-se o valor da absorbância resultante. O mesmo 

procedimento foi realizado com o comprimento de onda em 710 nm. Após este 

procedimento a amostra foi retirada e uma nova amostra pode ser inserida no 

equipamento para repetição do procedimento. 
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Para o cálculo da concentração de clorofila, utilizou-se a Equação (7): 
 
 

 
 

 
onde: 

A = absorbância; 

C = A670 – (A630  + A710) x 0,5 x1000, (7) 

0,0964 

L = largura da cubeta (cm); 

C = concentração de clorofila (parte por bilhão); 

0,0964 = fator especifico do espectrofotômetro. 

 
 
 

3.6 DETERMINAÇÃO DA COR LOVIBOND 

 
 

Para a determinação da cor em escala Lovibond foi utilizado um colorímetro 

Lovibond modelo Lovibond F. O procedimento baseia-se na determinação analítica da 

cor transmitida pela amostra de óleo comparada com a cor transmitida por um vidro 

padronizado disposto no equipamento. Para tal, adicionou-se a amostra de óleo em 

cubeta translúcida específica do equipamento Lovibond modelo F, onde a mesma foi 

comparada com o padrão retornando o valor quantitativo da cor amarela e vermelha 

da amostra em escala Lovibond. Para garantir que os desvios de análise sejam 

minimizados, as análises foram realizadas em ambiente com luz controlada e com 

intervalo mínimo de 1 minuto entre amostras. 

 
 
 

 
3.7 NORMALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 
Os resultados obtidos pelas análises de concentração de clorofila, cor 

Lovibond, passaram por um procedimento de normalização. Esta operação se faz 

necessária devido as amostras serem retiradas antes da clarificação (óleo neutro) e 

após a clarificação (óleo clarificado), sendo a normalização uma forma de unificarmos 

as análises antes e após a clarificação em um único resultado, facilitando assim a 
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inserção dos resultados no software Statistica 10. A normalização é representada pela 

Equação (8): 

 
 

Resultadonormalizado  
Resultado analítico obtido no óleo branqueado 

Resultado obtido no óleo neutro 

 

(8) 

 

 

Desta forma, se o resultado normalizado é menor que 1, temos que o processo 

de clarificação diminuiu o valor variável resposta em questão e se o valor do resultado 

normalizado for maior que 1, temos que o processo de clarificação aumentou o valor 

da variável resposta em questão. 

 
 

3.8 FUNÇÃO DESEJABILIDADE 

 

Aplicou-se a metodologia da função desejabilidade, onde determinou-se os 

valores de limites inferiores e superiores para cada variável resposta de acordo com 

os resultados obtidos pelas análises laboratoriais bem como valores de padrão de 

qualidade praticado por industrias de óleo de soja. Após a determinação dos valores 

mínimos e máximos as desejabilidades individuais e a desejabilidade global foram 

calculadas com o auxílio do software Statistica 10, através das Equações 6 e 5 

respectivamente. 

 

 
3.9 ESTABILIDADE OXIDATIVA 

 
 

Realizou-se a análise da estabilidade oxidativa pelo método Rancimat, 

utilizando o equipamento Metrohm 892, que realiza a aceleração da degradação 

oxidativa das amostras por meio de um fluxo contínuo de oxigênio sob temperatura 

de 130°C. Selecionou-se os ensaios com maior e menor remoção de clorofila para 

ambos auxiliares filtrantes estudados e analisou-se as amostras de óleo neutro e 

clarificado. Para a análise, adicionou-se 50 mL de água destilada em um frasco de 

policarbonato equipado com um eletrodo. Posteriormente, pesou-se 3 gramas da 

amostra de óleo em tubo de reação e levou-se para o bloco de aquecimento do 
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equipamento. O bloco foi aquecido à temperatura de 130°C e em seguida fora 

acionado o sistema de injeção de oxigênio. Os gases gerados pelo aquecimento do 

óleo e o fluxo de oxigênio são arrastados até o frasco de policarbonato onde mede-se 

a condutividade elétrica do produto. Foi computado o tempo para que a condutividade 

da água destilada pudesse atingir 200 µS/cm. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
4.1 AUXILIAR FILTRANTE MINERAL 

 
 

4.1.1 Clorofila 

 
Tendo em mãos os resultados obtidos laboratorialmente, e por meio do 

software Statistica 10, as análises do planejamento composto central foram realizadas 

segundo os dados contidos na Tabela 8, cujos valores referem-se ao planejamento 

experimental com o uso do auxiliar filtrante mineral. 

Tabela 8 - Resultados das variáveis resposta com o uso do auxiliar filtrante mineral 
 
Ensaio 

Concentração 
de adsorvente 

(%) 

Concentração de 
auxiliar filtrante 
celulósico (%) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(oC) 

 
Clorofila 

 
Amarelo 

 
Vermelho 

1 0,75 0,2 20 65 0,428 1,000 0,765 

2 0,75 0,2 20 115 0,340 1,000 0,781 

3 0,75 0,2 50 65 0,676 1,000 1,000 

4 0,75 0,2 50 115 0,247 1,000 0,719 

5 0,75 0,4 20 65 0,287 1,000 1,000 

6 0,75 0,4 20 115 0,415 0,986 0,737 

7 0,75 0,4 50 65 0,610 1,000 0,933 

8 0,75 0,4 50 115 0,308 0,951 0,441 

9 2 0,2 20 65 0,111 0,314 0,357 

10 2 0,2 20 115 0,135 1,000 1,000 

11 2 0,2 50 65 0,093 0,186 0,294 

12 2 0,2 50 115 0,088 0,329 0,324 

13 2 0,4 20 65 0,251 0,557 0,516 

14 2 0,4 20 115 0,139 0,214 0,278 

15 2 0,4 50 65 0,175 1,000 0,571 

16 2 0,4 50 115 0,088 0,500 0,263 

17 0,125 0,3 35 90 0,789 1,000 0,969 

18 2,625 0,3 35 90 0,063 0,557 0,371 

19 1,375 0,1 35 90 0,301 1,000 0,471 

20 1,375 0,5 35 90 0,250 0,986 0,367 

21 1,375 0,3 5 90 0,518 1,000 0,656 

22 1,375 0,3 65 90 0,179 0,814 0,313 

23 1,375 0,3 35 40 0,308 1,000 0,645 

24 1,375 0,3 35 140 0,216 0,814 0,314 

25 1,375 0,3 35 90 0,171 0,871 0,571 

26 1,375 0,3 35 90 0,196 0,729 0,342 

27 1,375 0,3 35 90 0,183 0,657 0,289 
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A Tabela 9 apresenta os resultados da análise de variância para a variável 

resposta clorofila, destacando também o erro puro do procedimento. 

 
Tabela 9 - Tabela ANOVA para a variável resposta clorofila utilizando o auxiliar 
filtrante mineral 

 
 
 

Fatores 

Clorofila; R2 = 0,84551; 4 fatores, 1 bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0001517 

 

Soma de 
Quadrados 

 

Grau de 
Liberdade 

 

Quadrado 
Médio 

 
F 

 
p-valor 

(1) Concentração de adsorvente 
(%)(L) 

0,566 1,000 0,566 3731,277 0,000 

Concentração de adsorvente (%)(Q) 0,057 1,000 0,057 376,711 0,003 

(2) Concentração de Auxiliar Filtrante 
(%)(L) 

0,000 1,000 0,000 0,698 0,491 

Concentração de Auxiliar Filtrante 
(%)(Q) 

0,004 1,000 0,004 28,469 0,033 

(3) Tempo (min)(L) 0,010 1,000 0,010 68,114 0,014 

Tempo (min)(Q) 0,022 1,000 0,022 148,137 0,007 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,046 1,000 0,046 305,670 0,003 

Temperatura (°C)(Q) 0,002 1,000 0,002 16,411 0,056 

1L by 2L 0,005 1,000 0,005 35,980 0,027 

1L by 3L 0,020 1,000 0,020 131,559 0,008 

1L by 4L 0,016 1,000 0,016 106,871 0,009 

2L by 3L 0,000 1,000 0,000 0,000 0,993 

2L by 4L 0,001 1,000 0,001 6,470 0,126 

3L by 4L 0,038 1,000 0,038 247,620 0,004 

Falta de ajuste 0,140 10,000 0,014 92,425 0,011 

Erro puro 0,000 2,000 0,000   

Total SS 0,909 26,000    

Fonte: Autoria própria. 

 

Os fatores que apresentam efeitos significativos na variável resposta clorofila 

são os fatores cujo o p-valor é menor que 0,05. Pela Tabela 9, nota-se que para os 

fatores concentração de adsorvente e tempo foram significativos os efeitos lineares e 

quadráticos, representados pelas duas linhas iniciais da Tabela 9 pelos termos (L) e 

(Q), respectivamente, assim como o efeito quadrático da concentração de auxiliar 

filtrante. Para a variável clorofila o fator temperatura também apresentou efeitos 

lineares significativos. Foram observados também efeitos conjuntos de dois fatores 

que impactam de forma significante na variável clorofila, representados pelos termos 
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1L by 2L, 1L by 3L, 1L by 4L e 3L by 4L, que representam efeitos lineares conjuntos 

da concentração de adsorvente e tempo, concentração de adsorvente e temperatura 

e tempo e temperatura respectivamente. O erro puro observado foi de 0,0001517, 

sendo este muito baixo, expressando o bom ajuste do modelo matemático que explica 

84,551% dos resultados obtidos como pode ser observado na Tabela 9 pelo valor de 

R². 

Os resultados acima podem ser também representados como gráfico de 

Pareto, de acordo com a Figura 6. 

 
Figura 6 - Gráfico de Pareto para a estimativa dos efeitos de cada fator para a variável 

clorofila 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pelos resultados pode-se traçar um modelo matemático pela regressão linear 

dos dados obtidos, resultando nos seguintes coeficientes expressos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Coeficientes de regressão para a variável resposta clorofila utilizando o 

auxiliar filtrante mineral 

 
 

Fatores 

 

Coeficientes de regressão; Clorofila; R2 = 0,84551; 4 fatores, 1 bloco, 
27 corridas; Erro puro = 0,0001517 

Coef. 
regressão 

Erro p-valor 
-95,00% 95,00% 

Lim.Conf. Lim.Conf. 

Média/Interação 1,287 0,083 0,004 0,931 1,642 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

-0,750 0,032 0,002 -0,889 -0,612 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

0,132 0,007 0,003 0,103 0,162 

(2) Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(L) 

-1,520 0,220 0,020 -2,465 -0,575 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

1,423 0,267 0,033 0,275 2,570 

(3) Tempo (min)(L) 0,005 0,001 0,059 -0,001 0,011 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 

(4) Temperatura (°C)(L) -0,004 0,001 0,049 -0,008 0,000 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,056 0,000 0,000 

1L by 2L 0,296 0,049 0,027 0,084 0,507 

1L by 3L -0,004 0,000 0,008 -0,005 -0,002 

1L by 4L 0,002 0,000 0,009 0,001 0,003 

2L by 3L 0,000 0,002 0,993 -0,009 0,009 

2L by 4L 0,003 0,001 0,126 -0,002 0,008 

3L by 4L 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pelos resultados obtidos, é possível observar o ajuste do modelo para predição 

de valores, sendo que a relação de valores observados e valores preditos pode ser 

observada na Figura 7. 
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Figura 7 - Relação de valores preditos pelo modelo de regressão e valores 

observados para a variável resposta clorofila. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por meio da Figura 7, pode-se afirmar que o modelo de predição representa 

bem os resultados observados até o valor de remoção de clorofila de 0,7, em que o 

modelo começa a predizer valores menores que o observado. Os pontos azuis 

apresentados na figura 7 correspondem aos resultados experimentais obtidos. 

Com estas informações obtidas, pode-se então plotar curvas de contorno entre 

os fatores e a variável clorofila para determinar as regiões ótimas de operação quando 

se deseja reduzir a concentração de clorofila. As Figuras 8 a 11 apresentam as curvas 

de contorno para os fatores com efeito significativo para a variável clorofila, de acordo 

com os dados da Tabela 9, isto é, a concentração de adsorvente, temperatura e 

concentração de auxiliar filtrante. Quanto mais próximo de 0 a clorofila, mais eficiente 

é a remoção do pigmento, portanto, existem regiões em que a remoção de clorofila 

pode ser otimizada para os fatores descritos anteriormente 



51 
 

 

Figura 8 - Mapa de contorno para a variável clorofila em relação aos fatores 

temperatura e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pela análise da Figura 8 percebe-se uma região ótima situada acima de 1,8% 

para o fator concentração de adsorvente e limitada pelo valor máximo de 140°C. Nota- 

se que o efeito do fator temperatura apresenta grande área de operação no estado 

ótimo, desde que a concentração de adsorvente seja acima de 1,8%. Nota-se ainda 

que a redução na concentração de adsorvente deve ser seguida de um aumento de 

temperatura para que se mantenha a remoção de clorofila em seu ótimo estado. Em 

estudo conduzido por Oliveira (2001), foi observado que a remoção de clorofila é 

relacionada à ação conjunta da concentração de temperatura e concentração de 

adsorvente, apresentando a remoção total da clorofila presente no óleo utilizando 

2,0% de adsorvente e 100°C que coincide com a região ótima descrita na figura 8. 
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Figura 9 - Mapa de contorno para a variável clorofila em relação aos fatores 

concentração de auxiliar filtrante e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para os fatores concentração de auxiliar filtrante e concentração de adsorvente 

nota-se uma grande região ótima de remoção de clorofila, situada a partir de 1,8% 

para a concentração de adsorvente e para valores até 0,35% de concentração de 

auxiliar de filtração. Para valores acima de 0,35% de auxiliar filtrante a remoção de 

clorofila torna-se menos eficiente, conforme demostrado pela Figura 9. Não foram 

obtidos dados na literatura que relacionem a remoção de clorofila com a concentração 

de auxiliar filtrante. 
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Figura 10 - Mapa de contorno para a variável clorofila em relação aos fatores 

temperatura e concentração de auxiliar filtrante 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pela análise da Figura 10 constata-se que para os fatores concentração de 

auxiliar filtrante e temperatura existe uma área ótima de remoção de clorofila, com 

valores de remoção abaixo de 0,15 para valores acima de 120°C e 0,3% de 

concentração de auxiliar filtrante. Não foram obtidos dados na literatura que 

relacionem a remoção de clorofila com a concentração de auxiliar filtrante. 
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Figura 11 - Mapa de contorno para a variável clorofila em relação aos fatores tempo 

e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pela Figura 11 nota-se que para os fatores tempo e concentração de 

adsorvente a remoção de clorofila é acentuada para valores altos dos dois fatores 

(acima de 1,8% para a concentração de adsorvente e acima de 30 minutos), 

evidenciado pela área ótima apresentada. 
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Figura 12 - Mapa de contorno para a variável clorofila em relação aos fatores 

temperatura e tempo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para os fatores temperatura e tempo nota-se que a região ótima de remoção 

de clorofila situa-se nos níveis máximos dos dois fatores, como descrito pela Figura 

12 acima. Os resultados obtidos pela curva de contorno se assemelham com o 

trabalho conduzido por Sannei (2015) que obteve para a clarificação de óleo de canola 

a remoção de clorofila apresentou resultado máximo quando o procedimento de 

clarificação ocorre com a combinação de 3% de adsorvente, 42,46 minutos de reação 

e 110°C de temperatura. 

 
 

4.1.2 Amarelo Lovibond 

 
Da mesma forma que os dados para clorofila foram analisados os dados 

obtidos pelo planejamento experimental contidos na Tabela 8, a Tabela 11 apresenta 

resultados da análise de variância para a variável resposta amarelo Lovibond, 

considerando também o erro puro do procedimento. 
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Tabela 11 - Tabela ANOVA para a variável resposta amarelo Lovibond utilizando o 

auxiliar filtrante mineral 

 
 
 

Fatores 

Amarelo; R2 = 0,6953; 4 fatores, 1 bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0119048 

 

Soma de 
quadrados 

 

Grau de 
liberdade 

 

Quadrado 
médio 

 
F 

 

p- 
valor 

(1) Concentração de adsorvente 
(%)(L) 

0,929 1,000 0,929 78,064 0,013 

Concentração de adsorvente 
(%)(Q) 

0,007 1,000 0,007 0,547 0,537 

(2) Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(L) 

0,005 1,000 0,005 0,432 0,579 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

0,028 1,000 0,028 2,335 0,266 

(3) Tempo (min)(L) 0,010 1,000 0,010 0,799 0,466 

Tempo (min)(Q) 0,005 1,000 0,005 0,386 0,598 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,008 1,000 0,008 0,705 0,490 

Temperatura (°C)(Q) 0,005 1,000 0,005 0,386 0,598 

1L by 2L 0,016 1,000 0,016 1,343 0,366 

1L by 3L 0,000 1,000 0,000 0,007 0,941 

1L by 4L 0,000 1,000 0,000 0,012 0,921 

2L by 3L 0,139 1,000 0,139 11,714 0,076 

2L by 4L 0,188 1,000 0,188 15,793 0,058 

3L by 4L 0,034 1,000 0,034 2,835 0,234 

Falta de ajuste 0,582 10,000 0,058 4,890 0,182 

Erro puro 0,024 2,000 0,012   

Total SS 1,989 26,000    

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela Tabela 11, nota-se que apenas para o fator concentração de adsorvente 

foi evidenciado efeito significativo na variável resposta amarelo Lovibond, sendo este 

efeito linear. O erro puro observado foi de 0,011905, sendo o modelo capaz de 

representar 69,53% dos resultados de acordo com o valor de R² expresso na tabela 

11. 

Os resultados podem ser também representados pelo gráfico de Pareto, de 

acordo com a Figura 13. 
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Figura 13 - Gráfico de Pareto para os efeitos significativos para a variável resposta 

amarelo Lovibond 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pelos resultados pode-se traçar um modelo matemático pela regressão linear 

dos dados obtidos, resultando nos seguintes coeficientes expressos na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Coeficientes de regressão para a variável resposta amarelo Lovibond 

 
 
 

Fatores 

 
Coeficientes de regressão; Amarelo; R2= 0,6953; 4 fatores, 1 bloco, 27 

corridas; Erro puro = 0,0119048 

Coef. de 
regressão 

 

Erro p-valor 
-95,00% 95,00% 

Int.Conf Int.Conf. 

Média/Interação 1,084 0,732 0,277 -2,067 4,234 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

-0,353 0,285 0,341 -1,578 0,873 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

-0,045 0,060 0,537 -0,305 0,215 

(2) Concentração de 
Auxiliar Filtrante (%)(L) 

 
-0,991 

 
1,946 

 
0,661 

 
-9,365 

 
7,383 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

 
3,610 

 
2,362 

 
0,266 

 
-6,554 

 
13,774 

(3) Tempo (min)(L) -0,013 0,012 0,387 -0,065 0,039 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,598 0,000 0,001 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,012 0,008 0,286 -0,024 0,048 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,598 0,000 0,000 

1L by 2L 0,506 0,436 0,366 -1,372 2,384 

1L by 3L 0,000 0,003 0,941 -0,013 0,012 

1L by 4L 0,000 0,002 0,921 -0,007 0,008 

2L by 3L 0,062 0,018 0,076 -0,016 0,140 

2L by 4L -0,043 0,011 0,058 -0,090 0,004 

3L by 4L 0,000 0,000 0,234 0,000 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pelos resultados obtidos, é possível observar o ajuste do modelo para predição 

de valores, sendo que a relação de valores observados e valores preditos pode ser 

observada na Figura 14. 
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Figura 14 - Relação entre os valores preditos pelo modelo e valores observados no 

experimento para a variável resposta amarelo Lovibond. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela Figura 14 pode-se observar que boa parte dos resultados observados se 

situam exatamente no valor 1,0. Tal fato se dá pela não alteração na cor amarelo 

Lovibond após o processo de clarificação, permanecendo o mesmo valor do óleo 

neutralizado. Para valores observados menores que 0,7 o modelo apresenta 

resultados superiores ao observado, porém, a partir do valor 0,7 o modelo ganha maior 

precisão na precisão dos resultados. 

Por meio dos dados, pode-se traçar curvas de contorno entre os fatores e a 

variável resposta amarelo Lovibond para determinar as regiões ótimas de operação. 

A Figura 15 apresenta as curvas de contorno para os fatores com efeito significativo 

para a variável amarelo Lovibond, que de acordo com a Tabela 10 foi apenas o fator 

contração de adsorvente. Como são necessários dois fatores para gerar os eixos da 

curva de contorno, foi selecionado além do fator concentração de adsorvente o fator 

concentração de auxiliar filtrante, pois este apresentou o p-valor mais próximo a 0,05 

que os demais fatores que não apresentaram efeitos significativos, como pode ser 

observado na tabela 11. 
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Figura 15 - Mapa de contorno para a variável resposta amarelo Lovibond para os 

fatores concentração de auxiliar filtrante e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

A etapa de clarificação não objetiva a remoção de pigmentos amarelos, sendo 

este efeito um efeito secundário do procedimento de clarificação. Nota-se pela Figura 

15 que o aumento na concentração de adsorvente gera uma redução na cor amarelo 

Lovibond. À medida que o valor da concentração de auxiliar filtrante aumenta para um 

mesmo valor de concentração de adsorvente, verifica-se uma redução na remoção da 

cor amarelo Lovibond. Em seu trabalho Lopes (2008) obteve taxas de remoção para 

a cor amarelo Lovibond de 64% quando a clarificação se dá entre as temperaturas 

entre 80 e 95°C e 5% de concentração de adsorvente. Não foram obtidos na literatura 

resultados que relacionem a concentração de auxiliar filtrante com a remoção da cor 

amarelo Lovibond. 

 
 

4.1.3 Vermelho Lovibond 

 
Os resultados apresentados na Tabela 13 resultam também dos dados obtidos 

pelo planejamento experimental contidos na Tabela 8. A análise de variância foi 

realizada para a variável resposta vermelho Lovibond, considerando ainda o erro puro 

do procedimento. 
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Tabela 13 - Tabela ANOVA para variável vermelho Lovibond para o auxiliar filtrante 

mineral 

 
 

Fatores 

Vermelho; R2 = 0,82475; 4 fatores, 1 bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0224763 

 

Soma de 
quadrados 

 

Grau de 
liberdade 

 

Quadrado 
médio 

 
F 

 

p- 
valor 

(1) Concentração de adsorvente 
(%)(L) 

0,656 1,000 0,656 29,172 0,033 

Concentração de adsorvente 
(%)(Q) 

0,157 1,000 0,157 6,968 0,119 

(2) Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(L) 

0,021 1,000 0,021 0,929 0,437 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

0,011 1,000 0,011 0,494 0,555 

(3) Tempo (min)(L) 0,104 1,000 0,104 4,607 0,165 

Tempo (min)(Q) 0,033 1,000 0,033 1,463 0,350 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,101 1,000 0,101 4,492 0,168 

Temperatura (°C)(Q) 0,031 1,000 0,031 1,377 0,361 

1L by 2L 0,002 1,000 0,002 0,103 0,779 

1L by 3L 0,016 1,000 0,016 0,720 0,486 

1L by 4L 0,082 1,000 0,082 3,653 0,196 

2L by 3L 0,004 1,000 0,004 0,166 0,723 

2L by 4L 0,183 1,000 0,183 8,131 0,104 

3L by 4L 0,092 1,000 0,092 4,076 0,181 

Falta de ajuste 0,257 10,000 0,026 1,145 0,553 

Erro puro 0,045 2,000 0,022   

Total SS 1,725 26,000    

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela Tabela 13, nota-se que apenas para o fator concentração de adsorvente 

foi evidenciado efeito significativo na variável resposta vermelho Lovibond, sendo este 

efeito linear. O erro puro observado foi de 0,022476, sendo este um valor baixo 

expressando o bom ajuste do modelo matemático que explica 82,475% dos resultados 

de acordo com o valor de R² apresentado acima. 

Os resultados acima podem ser também representados como gráfico de 

Pareto, de acordo com a Figura 16. 
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Figura 16 - Gráfico de Pareto para os efeitos dos fatores na variável resposta 

vermelho Lovibond 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pelos dados obtidos é possível traçar um modelo de regressão matemática a 

fim de obter coeficientes de regressão para os fatores, de acordo com a Tabela 14. 
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Tabela 14 - Coeficientes de regressão para a variável resposta vermelho Lovibond 

 
 

Fatores 

Coeficiente de regressão; Vermelho; R2 = 0,82475; 4 fatores, 1 bloco, 
27 corridas; Erro puro = 0,0224763 

 
Coeficiente de regressão 

 
Erro 

 
p-valor 

-95,00% 95,00% 

Int.Conf. Int.Conf. 

Média/Interação 1,209 1,006 0,352 -3,120 5,538 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

-1,104 0,391 0,106 -2,788 0,580 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

0,219 0,083 0,119 -0,138 0,577 

(2) Concentração de 
Auxiliar Filtrante (%)(L) 

2,091 2,674 0,516 -9,415 13,598 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

2,282 3,246 0,555 -11,684 16,248 

(3) Tempo (min)(L) 0,003 0,017 0,865 -0,068 0,074 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,350 0,000 0,001 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,000 0,011 0,999 -0,050 0,050 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,361 0,000 0,000 

1L by 2L -0,192 0,600 0,779 -2,773 2,388 

1L by 3L -0,003 0,004 0,486 -0,021 0,014 

1L by 4L 0,005 0,002 0,196 -0,006 0,015 

2L by 3L 0,010 0,025 0,723 -0,097 0,118 

2L by 4L -0,043 0,015 0,104 -0,107 0,022 

3L by 4L 0,000 0,000 0,181 -0,001 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

O ajuste do modelo de regressão obtido na Tabela 14 pode ser observado na 

Figura 17 a seguir. 
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Figura 17 - Relação de valores preditos pelo modelo de regressão e valores 

observados nos experimentos para a variável resposta vermelho Lovibond 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela Figura 17 observa-se que os valores foram distribuídos de 0,2 a 1. O 

modelo de predição apresenta desvios na precisão ao longo dos valores, porém entre 

os valores de 0,5 e 0,6 o modelo representa com exatidão os valores observados. 

Para melhor visualização dos efeitos dos fatores que apresentaram efeitos 

significativos na variável vermelho Lovibond, a Figura 18 apresenta a curva de 

contorno entre os fatores tempo e concentração de adsorvente. O fator tempo foi 

selecionado para a realização da curva de contorno abaixo pois foi o fator que 

apresentou efeito mais próximo a 0,05 entre os fatores não significantes para a 

variável vermelho Lovibond de acordo com a Tabela 13. 
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Figura 18 - Mapa de contorno para a variável resposta vermelho Lovibond entre os 

fatores tempo e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Observa-se pela figura que existe uma região ótima para redução da cor 

vermelho Lovibond no óleo clarificado frente ao óleo neutro. Tal região é expressa 

para valores acima de 40 minutos e 1,8% de concentração de adsorvente. Os 

resultados obtidos se assemelham aos obtidos por Lopes (2008), ou seja, a região 

ótima para remoção do pigmento vermelho no óleo de soja se deu por volta de 95°C 

e 1% de concentração de adsorvente. Asgari (2017) em seu trabalho obteve uma 

remoção de 42,79% na cor vermelho Lovibond de óleo de oliva através da clarificação 

empregando 2% de concentração de adsorvente com temperatura entre 95°C e 100°C 

por 30 minutos. 

 
 

4.2 AUXILIAR FILTRANTE CELULÓSICO 

 

4.2.1 Clorofila 

 
Posteriormente foram analisados os dados obtidos pelo planejamento 

experimental contidos na Tabela 15, obtendo resultados da análise de variância para 
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a variável resposta Clorofila, levando em consideração também o erro puro do 

procedimento. 

 
Tabela 15 - Resultados das variáveis resposta com o uso do auxiliar filtrante celulósico 
 
Ensaio 

Massa de 
adsorvente 

(%) 

Aux. 
Filtrante 

(%) 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(oC) 

 
Clorofila 

 
Amarelo 

 
Vermelho 

1 0,75 0,2 20 65 0,729 1,000 0,971 

2 0,75 0,2 20 115 0,518 1,000 0,971 

3 0,75 0,2 50 65 0,739 1,000 1,067 

4 0,75 0,2 50 115 0,501 1,000 1,167 

5 0,75 0,4 20 65 0,781 1,000 0,914 

6 0,75 0,4 20 115 0,510 1,000 0,914 

7 0,75 0,4 50 65 0,677 1,000 0,943 

8 0,75 0,4 50 115 0,445 1,000 0,886 

9 2 0,2 20 65 0,245 1,000 0,514 

10 2 0,2 20 115 0,171 0,986 0,500 

11 2 0,2 50 65 0,181 1,000 0,469 

12 2 0,2 50 115 0,178 0,900 0,486 

13 2 0,4 20 65 0,250 1,000 0,559 

14 2 0,4 20 115 0,177 1,000 0,588 

15 2 0,4 50 65 0,193 1,000 0,625 

16 2 0,4 50 115 0,188 1,000 0,647 

17 0,125 0,3 35 90 0,822 1,000 0,865 

18 2,625 0,3 35 90 0,052 0,729 0,629 

19 1,375 0,1 35 90 0,096 0,929 0,471 

20 1,375 0,5 35 90 0,271 1,000 0,588 

21 1,375 0,3 5 90 0,258 1,000 0,588 

22 1,375 0,3 65 90 0,225 1,000 0,529 

23 1,375 0,3 35 40 0,258 1,000 0,588 

24 1,375 0,3 35 140 0,186 0,990 0,631 

25 1,375 0,3 35 90 0,273 1,000 0,676 

26 1,375 0,3 35 90 0,201 0,971 0,559 

27 1,375 0,3 35 90 0,253 1,000 0,677 
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Tabela 16 - Tabela ANOVA para a variável clorofila utilizando o auxiliar filtrante 

celulósico 

 

 
Fatores 

Clorofila; R2 = 0,90397; 4 fatores, 1bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0013776 

 

Soma de 
quadrados 

 

Grau de 
liberdade 

 
Quadrado médio 

 
F 

 
p-valor 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

0,983787 1 0,983787 714,1482 0,001397 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

0,107534 1 0,107534 78,0605 0,01257 

(2) Concentração 
de Auxiliar Filtrante 

(%)(L) 

 
0,004011 

 
1 

 
0,004011 

 
2,912 

 
0,230044 

Concentração de 
Auxiliar Filtrante 

(%)(Q) 

 

0,00121 
 

1 
 

0,00121 
 

0,8783 
 

0,44761 

(3) Tempo (min)(L) 0,004978 1 0,004978 3,6138 0,197668 

Tempo (min)(Q) 0,010436 1 0,010436 7,576 0,110537 

(4) Temperatura 
(°C)(L) 

0,065315 1 0,065315 47,4132 0,020447 

Temperatura (°C)(Q) 0,00635 1 0,00635 4,6096 0,164888 

1L by 2L 0,000725 1 0,000725 0,5265 0,5435 

1L by 3L 0,000347 1 0,000347 0,2519 0,66553 

1L by 4L 0,039841 1 0,039841 28,9213 0,032881 

2L by 3L 0,00141 1 0,00141 1,0236 0,418164 

2L by 4L 0,000189 1 0,000189 0,137 0,746776 

3L by 4L 0,001407 1 0,001407 1,021 0,418642 

Falta de ajuste 0,126444 10 0,012644 9,1788 0,102172 

Erro puro 0,002755 2 0,001378   

Total SS 1,345369 26    

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Os fatores que apresentam efeitos significativos na variável resposta clorofila 

são os fatores cujo o p-valor é menor que 0,05. Pela Tabela 15, nota-se que para o 

fator concentração de adsorvente foram significativos efeitos lineares e quadráticos, 

representados pelas duas linhas iniciais da tabela pelos termos (L) e (Q), 

respectivamente. Para a variável clorofila o fator temperatura também apresentou 

efeitos significativos. Foram observados também efeitos conjuntos de dois fatores que 

impactam de forma significante na variável clorofila, representados pelo termo 1L by 

4L que representa efeitos lineares conjuntos da concentração de adsorvente e 

temperatura. O erro puro observado foi de 0,001378, representando um modelo 
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adequado para a proposta e que não possui falta de ajuste, além do mesmo explicar 

90,39% dos dados. 

Os resultados acima podem ser também representados como gráfico de 

Pareto, de acordo com a Figura 19. 

 
Figura 19 - Gráfico de Pareto para a variável resposta clorofila utilizando o auxiliar 

filtrante celulósico 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Pelos resultados pode-se traçar um modelo matemático pela regressão linear 

dos dados obtidos, resultando nos seguintes coeficientes expressos na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Coeficientes de regressão para a variável resposta clorofila 

 

 
Fatores 

Coeficiente de regressão; Clorofila; R2 = 0,90397; 4 fatores, 1 bloco, 
27 corridas; Erro puro = 0,0013776 

 

Coeficiente de regressão 
 

Erro p-valor 
-95,00% 95,00% 

Int.Conf. Int.Conf. 

Média/Interação 2,066 0,249 0,014 0,994 3,137 

 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

 
-1,161 

 
0,097 

 
0,007 

 
-1,578 

 
-0,744 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

0,182 0,021 0,013 0,093 0,270 

 

(2) Concentração de 
Auxiliar Filtrante (%)(L) 

 
-0,128 

 
0,662 

 
0,865 

 
-2,977 

 
2,721 

 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

 
0,753 

 
0,804 

 
0,448 

 
-2,704 

 
4,211 

(3) Tempo (min)(L) -0,009 0,004 0,162 -0,027 0,009 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 

(4) Temperatura (°C)(L) -0,012 0,003 0,053 -0,024 0,000 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 

1L by 2L 0,108 0,148 0,544 -0,531 0,747 

1L by 3L 0,001 0,001 0,666 -0,004 0,005 

1L by 4L 0,003 0,001 0,033 0,001 0,006 

2L by 3L -0,006 0,006 0,418 -0,033 0,020 

2L by 4L -0,001 0,004 0,747 -0,017 0,015 

3L by 4L 0,000 0,000 0,419 0,000 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pelos resultados obtidos, é possível observar o ajuste do modelo para predição 

de valores, sendo que a relação de valores observados e valores preditos pode ser 

observada na Figura 20. 
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Figura 20 - Relação entre valores preditos e observados para a variável resposta 

clorofila utilizando auxiliar filtrante celulósico 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Por meio da Figura 20, pode-se determinar que o modelo de predição 

representa bem os resultados observados até o valor de remoção de clorofila de 0,6, 

em que o modelo começa a predizer valores menores que o observado. 

Com isso, pode-se traçar curvas de contorno entre os fatores e a variável 

clorofila para determinar as regiões ótimas de operação quando se deseja reduzir a 

concentração de clorofila. A Figura 21 remete às curvas de contorno para os fatores 

que apresentaram efeito significativo para a variável clorofila, sendo eles a 

concentração de adsorvente e temperatura de acordo com a Tabela 16. 
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Figura 21 - Mapa de contorno para a variável resposta clorofila em relação aos fatores 

temperatura e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pode-se determinar que quanto mais próximo de 0 a clorofila, mais eficiente é 

a remoção do pigmento, portanto, tem-se uma região em que a remoção de clorofila 

pode ser otimizada para os fatores. 

Pelos resultados obtidos nos experimentos utilizando auxiliar filtrante mineral e 

o auxiliar filtrante celulósico, é possível verificar que para a variável resposta clorofila 

existe uma maior significância dos efeitos dos fatores para o estudo com auxiliar 

filtrante mineral. Pela análise das curvas de contorno, nota-se que para as regiões 

ótimas de remoção de clorofila utilizando o auxiliar filtrante mineral a concentração de 

adsorvente situa-se em torno de 1,8% como pode ser observado na Figura 8, sendo 

esta menor que as regiões ótimas obtidas para a remoção de clorofila nos ensaios 

utilizando o auxiliar filtrante celulósico que apresentou valores acima de 2,2% como 

demonstrado pela Figura 21. 

Foletto et al. (2011) estudaram o efeito da argila ácido ativada em bentonitas 

extraídas de regiões distintas da Argentina e obteve uma eficiência na clarificação de 

óleo de girassol de 48,57%, observada pela redução da absorbância mensurada no 

comprimento de onda de 420 nm para argila ácido ativada a 100°C por 30 minutos 

sob vácuo de 450 mmHg. 
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4.2.2 Amarelo Lovibond 

 
Em seguida foi realizada a análise de variância para os dados da variável 

resposta amarelo Lovibond, considerando também o erro puro do procedimento. 

 
Tabela 18 - Tabela ANOVA para a variável amarelo Lovibond utilizando o auxiliar 
filtrante celulósico 

 
 
 

Fatores 

Amarelo; R2 = 0,61627; 4 fatores, 1 bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0002721 

 
Soma de 

quadrados 

 
Grau de 
liberdade 

 
Quadrado 

médio 

 
F 

 
p-valor 

(1) Concentração de adsorvente 
(%)(L) 

0,0180 1,0000 0,0180 66,1250 0,0148 

Concentração de adsorvente 
(%)(Q) 

0,0138 1,0000 0,0138 50,5690 0,0192 

(2) Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(L) 

0,0028 1,0000 0,0028 10,1250 0,0862 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

0,0000 1,0000 0,0000 0,0124 0,9216 

(3) Tempo (min)(L) 0,0003 1,0000 0,0003 1,1250 0,4000 

Tempo (min)(Q) 0,0016 1,0000 0,0016 5,7064 0,1395 

(4) Temperatura (°C)(L) 0,0007 1,0000 0,0007 2,7212 0,2408 

Temperatura (°C)(Q) 0,0012 1,0000 0,0012 4,2269 0,1761 

1L by 2L 0,0008 1,0000 0,0008 3,0000 0,2254 

1L by 3L 0,0005 1,0000 0,0005 1,6875 0,3235 

1L by 4L 0,0008 1,0000 0,0008 3,0000 0,2254 

2L by 3L 0,0005 1,0000 0,0005 1,6875 0,3235 

2L by 4L 0,0008 1,0000 0,0008 3,0000 0,2254 

3L by 4L 0,0005 1,0000 0,0005 1,6875 0,3235 

Falta de ajuste 0,0305 10,0000 0,0030 11,1950 0,0847 

Erro puro 0,0005 2,0000 0,0003   

Total SS 0,0808 26,0000    

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela análise da Tabela 18 nota-se que apenas o fator concentração de 

adsorvente apresenta efeito significativo. O erro puro observado foi de 0,0002721, 

representando um modelo adequado para a proposta e que não possui falta de ajuste, 

além do mesmo explicar 61,627% dos dados. 

Os resultados acima apresentados também podem ser observados por meio 

do gráfico de Pareto, ilustrado pela Figura 22. 
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Figura 22 - Gráfico de Pareto para a variável resposta amarelo Lovibond 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pelos dados obtidos é possível traçar um modelo de regressão matemática a 

fim de obter coeficientes de regressão para os fatores, de acordo com os dados 

apresentados pela Tabela 19. 
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Tabela 19 - Coeficientes de regressão para a variável resposta amarelo Lovibond 

 
 

Fatores 

Coeficiente de regressão; Amarelo; R2 = 0,61627; 4 fatores, 1 bloco, 

27 corridas; Erro puro = 0,0002721 

 
Coeficiente de regressão 

 
Erro 

 
p-valor 

-95,00% 95,00% 

Int.Conf. Int.Conf. 

Média/Interação 1,095 0,111 0,010 0,618 1,571 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

0,162 0,043 0,064 -0,023 0,347 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

-0,065 0,009 0,019 -0,104 -0,026 

(2) Concentração de 
Auxiliar Filtrante (%)(L) 

-0,408 0,294 0,300 -1,674 0,858 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

-0,040 0,357 0,922 -1,576 1,497 

(3) Tempo (min)(L) -0,002 0,002 0,408 -0,010 0,006 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000 

(4) Temperatura (°C)(L) -0,002 0,001 0,244 -0,008 0,003 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 

1L by 2L 0,114 0,066 0,225 -0,170 0,398 

1L by 3L -0,001 0,000 0,324 -0,002 0,001 

1L by 4L 0,000 0,000 0,225 -0,002 0,001 

2L by 3L 0,004 0,003 0,324 -0,008 0,015 

2L by 4L 0,003 0,002 0,225 -0,004 0,010 

3L by 4L 0,000 0,000 0,324 0,000 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 
O ajuste do modelo pode ser observado pela Figura 23 que contempla os 

valores preditos e os observados. 
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Figura 23 - Relação entre os valores preditos pelo modelo matemático obtido pela 
regressão e os valores observados pelo experimento para a variável resposta amarelo 
Lovibond 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Observa-se que o modelo de predição apresenta valores superiores aos 

observados no experimento, demostrando assim uma ligeira falta de precisão na 

predição dos resultados. 

Para melhor visualização dos efeitos dos fatores que apresentaram efeitos 

significativos na variável amarelo Lovibond, a Figura 24 apresenta curvas de contorno 

entre os fatores concentração de auxiliar filtrante e concentração de adsorvente. 
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Figura 24 - Mapa de contorno para os fatores concentração de adsorvente e 

concentração de auxiliar filtrante 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela análise nota-se que a diminuição da concentração de auxiliar filtrante e 

aumento na concentração de adsorvente contribuem para a redução da cor amarelo 

Lovibond presente no óleo clarificado. 

Skevin (2012) estudou parâmetros ótimos para a clarificação do óleo de soja e 

obteve uma remoção de 26% na cor amarelo Lovibond adotando 1,5% de 

concentração de adsorvente a 115°C por 30 minutos. Pela análise das curvas de 

contorno para a variável resposta amarelo, tem-se que os experimentos utilizando o 

auxiliar filtrante mineral apresenta mais opções de combinações entre os níveis dos 

fatores concentração de adsorvente e concentração de auxiliar filtrante para que se 

tenha a diminuição da variável resposta amarelo Lovibond, o que facilita a otimização 

quando a redução dessa variável é desejável. 
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4.2.3 Vermelho Lovibond 

 
Assim como a análise do vermelho Lovibond foi realizada para o auxiliar filtrante 

mineral, também foi realizada para os dados obtidos na Tabela 14 para o auxiliar 

filtrante celulósico. Os resultados da análise de variância para a variável resposta 

vermelho Lovibond, sendo analisado também o erro puro do procedimento. 

 
Tabela 20 - Tabela ANOVA para a variável resposta vermelho Lovibond para o auxiliar 

filtrante celulósico 

 
 
 

 
Fatores 

 

Vermelho; R2 = 0,72369; 4 fatores, 1 bloco, 27 corridas; 
Erro puro = 0,0046511 

 
Soma de 

quadrados 

 
Grau de 
liberdade 

 
Quadrado 

médio 

 
F 

 

p- 
valor 

(1) Concentração de adsorvente 
(%) (L) 

0,639 1,000 0,639 137,463 0,007 

Concentração de adsorvente 
(%) (Q) 

0,059 1,000 0,059 12,750 0,070 

(2) Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%) (L) 

0,001 1,000 0,001 0,251 0,666 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%) (Q) 

0,000 1,000 0,000 0,012 0,923 

(3) Tempo (min) (L) 0,002 1,000 0,002 0,511 0,549 

Tempo (min) (Q) 0,001 1,000 0,001 0,152 0,735 

(4) Temperatura (°C) (L) 0,001 1,000 0,001 0,296 0,641 

Temperatura (°C) (Q) 0,007 1,000 0,007 1,563 0,338 

1L by 2L 0,059 1,000 0,059 12,606 0,071 

1L by 3L 0,003 1,000 0,003 0,687 0,494 

1L by 4L 0,000 1,000 0,000 0,002 0,969 

2L by 3L 0,001 1,000 0,001 0,152 0,734 

2L by 4L 0,001 1,000 0,001 0,155 0,732 

3L by 4L 0,000 1,000 0,000 0,061 0,827 

Falta de ajuste 0,288 10,000 0,029 6,191 0,147 

Erro puro 0,009 2,000 0,005   

Total SS 1,076 26,000    

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela Tabela 20 é possível verificar que apenas para o fator concentração de 

adsorvente foi evidenciado efeito significativo na variável resposta vermelho Lovibond, 
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sendo este efeito linear. O erro puro observado foi de 0,004651, indicando que o 

modelo matemático é adequado e explica 72,369% dos resultados de acordo com o 

valor de R² apresentado na Tabela 20. 

Os efeitos dos fatores podem ser corroborados pelo gráfico de Pareto, de 

acordo com a Figura 25. 

 
Figura 25 - Gráfico de Pareto para a variável resposta vermelho Lovibond 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pelos dados obtidos é possível traçar um modelo de regressão matemática a 

fim de obter coeficientes de regressão para os fatores, de acordo com a Tabela 21. 



79 
 

 

Tabela 21 - Coeficientes de regressão para a variável resposta vermelho Lovibond 

 
 

Fatores 

 

Coeficientes de regressão; Vermelho; R2 = 0,72369; 4 fatores, 1 bloco, 
27 corridas; Erro puro = 0,0046511 

 

Coeficiente de regressão 
 

Erro p-valor 
-95,00% 95,00% 

Int.Conf. Int.Conf. 

Média/Interação 1,686 0,458 0,066 -0,283 3,655 

(1) Concentração de 
adsorvente (%)(L) 

-0,875 0,178 0,039 -1,641 -0,108 

Concentração de 
adsorvente (%)(Q) 

0,135 0,038 0,070 -0,028 0,298 

(2) Concentração de 
Auxiliar Filtrante (%)(L) 

-0,769 1,217 0,592 -6,003 4,466 

Concentração de Auxiliar 
Filtrante (%)(Q) 

-0,160 1,477 0,923 -6,513 6,193 

(3) Tempo (min)(L) 0,001 0,008 0,882 -0,031 0,034 

Tempo (min)(Q) 0,000 0,000 0,735 0,000 0,000 

(4) Temperatura (°C)(L) -0,005 0,005 0,466 -0,027 0,018 

Temperatura (°C)(Q) 0,000 0,000 0,338 0,000 0,000 

1L by 2L 0,969 0,273 0,071 -0,205 2,142 

1L by 3L -0,002 0,002 0,494 -0,009 0,006 

1L by 4L 0,000 0,001 0,969 -0,005 0,005 

2L by 3L -0,004 0,011 0,734 -0,053 0,044 

2L by 4L -0,003 0,007 0,732 -0,032 0,027 

3L by 4L 0,000 0,000 0,827 0,000 0,000 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

O ajuste do modelo de regressão obtido pode ser melhor observado na Figura 

26, que apresenta os valores preditos e os valores observados. 
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Figura 26 - Relação entre valores preditos pelo modelo de regressão e valores 

observados nos experimentos para variável resposta vermelho Lovibond. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo apresenta boa precisão para a predição de valores frente aos valores 

observados nos experimentos. 

Para melhor visualização dos efeitos dos fatores que apresentaram efeitos 

significativos na variável vermelho Lovibond, a Figura 27 traz a curva de contorno 

entre os fatores tempo e concentração de adsorvente. O fator tempo foi selecionado 

para a realização da curva de contorno abaixo pois foi o fator que apresentou efeito 

mais próximo a 0,05 entre os fatores não significantes para a variável vermelho 

Lovibond. 
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Figura 27 - Mapa de contorno para a variável resposta vermelho Lovibond entre os 

fatores tempo e concentração de adsorvente 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Existe uma região ótima para redução da cor vermelho Lovibond no óleo 

clarificado frente ao óleo neutro situada para valores de concentração de adsorvente 

acima 1,6% e temperatura máxima de 140°C. 

Skevin (2012) realizou um planejamento de experimentos para determinar 

parâmetros ótimos de operação na etapa de clarificação do óleo de soja e à máxima 

remoção da cor vermelho Lovibond foi obtida empregando os valores máximos dos 

parâmetros adotados no experimento, sendo estes 1,5% de adsorvente, 115°C por 30 

minutos resultando em uma remoção de 72% da cor vermelho Lovibond do óleo 

neutralizado. Nos experimentos realizados, não foi evidenciado o efeito significativo 

da temperatura na remoção de cor, porém os pontos ótimos encontrados se deram a 

temperaturas próximas ao encontrado em estudos anteriores conforme citado. Assim, 

como de fato encontrado nos trabalhos de Skevin (2012) e Lopes (2008), o presente 

experimento de clarificação apresentou mais impacto na remoção da coloração 

vermelho Lovibond do que da coloração amarelo Lovibond. 
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4.3 FUNÇÃO DESEJABILIDADE 

 
 

A fim de determinar parâmetros ótimos de operação para os fatores estudados, 

aplicou-se a metodologia da função desejabilidade. Inicialmente verificou-se para as 

variáveis resposta os valores mínimo, máximo e médio obtidos nos experimentos 

realizados, de acordo com a Tabela 22. 

 
Tabela 22 - Tabela da função desejabilidade  

 

Resultados Obtidos utilizando Aux. 

Filtrante celulósico 

Resultados Obtidos utilizando Aux. 

Filtrante Mineral 

 
Variável 

 
Clorofila 

Amarelo 

Lovibond 

Vermelho 

Lovibond 

 
Clorofila 

Amarelo 

Lovibond 

Vermelho 

Lovibond 

Média 0,347 0,982 0,705 0,280 0,795 0,566 

Mínimo 0,052 0,729 0,469 0,063 0,186 0,263 

Máximo 0,822 1,000 1,167 0,789 1,000 1,000 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados expressos e do objetivo principal do procedimento de 

clarificação de óleos vegetais, foram atribuídos valores mínimos (Li) e máximos (Ui) 

aceitáveis para as variáveis resposta dos dois auxiliares filtrantes avaliados, levando- 

se em consideração os valores obtidos na tabela 22 de forma a atribuir maior 

desejabilidade aos valores mínimos, conforme o que se apresenta na Tabela 23. 

 
Tabela 23 - Tabela variáveis resposta para os auxiliares filtrantes  

 

Variável resposta Mínimo aceitável (Li) Máximo aceitável (Ui) 

Clorofila 0,1 0,6 

Amarelo Lovibond 0,75 1 

Vermelho Lovibond 0,5 1 

Fonte: Autoria própria. 

 
Os valores descritos como mínimos e máximos apresentados foram utilizados 

para o cálculo das desejabilidades individuais e para o cálculo da desejabilidade global 

expressas pelas Equações 5 e 6, respectivamente, onde o valor de t foi igual a 1. 

Em seu trabalho, Han (2015) citando Derringer e Suich (1980), comenta que a 

desejabilidade calculada pode ser classificada da seguinte forma: 
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• di = 1: valor desejável ótimo;

• 0,80 ≤ di < 1: valor desejável excelente;

• 0,63 ≤ di < 0,80: valor desejável adequado;

• 0,40 ≤ di < 0,63: valor aceitável;

• 0,30 ≤ di < 0,40: valor desejável no limite da aceitabilidade;

• 0 ≤ di < 0,30: valor desejável inaceitável.

 

Em relação às Figuras 28 e 29 a seguir, nota-se que as desejabilidades 

individuais para a variável resposta clorofila apresentaram valores muito próximos 

para os resultados dos experimentos com os auxiliares filtrantes celulósico e mineral, 

com leve variação na desejabilidade do valor médio. 

 
Figura 28 - Desejabilidade para a variável resposta clorofila utilizando dados do 

auxiliar filtrante mineral 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 29 - Desejabilidade para a variável resposta clorofila utilizando dados do 

auxiliar filtrante celulósico 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Pelas análises das Figuras 30 e 31, nota-se que a desejabilidade individual 

calculada para o valor médio da variável resposta amarelo Lovibond para o auxiliar 

filtrante mineral foi 1, indicando que o valor médio é menor que o limite mínimo 

aceitável de 0,75 como pode ser observado na Figura 30, diferentemente do ocorrido 

para variável resposta amarelo Lovibond com resultados obtidos nos ensaios 

utilizando auxiliar filtrante mineral, conforme Figura 31. 
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Figura 30 - Desejabilidade para a variável resposta amarelo Lovibond utilizando 

dados do auxiliar filtrante mineral 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 31 - Desejabilidade para a variável resposta amarelo Lovibond utilizando 

dados do auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 



86 
 

 

As Figuras 32 e 33 trazem os resultados de desejabilidades individuais para a 

variável resposta vermelho Lovibond para os auxiliares filtrante mineral e celulósico. 

Observa-se que a desejabilidade individual para os valores diferem-se, sendo superior 

a calculada para os resultados obtidos pelos experimentos utilizando o auxiliar filtrante 

mineral. 

 
Figura 32 - Desejabilidade para a variável resposta vermelho Lovibond utilizando 
dados do auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 33 - Desejabilidade para a variável resposta vermelho Lovibond utilizando 

dados do auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
As Figuras 34 e 35 apresentam os níveis ótimos para o fator concentração de 

adsorvente, para cada auxiliar filtrante utilizado nos ensaios respectivamente, para 

que se atinja a desejabilidade global demonstrada nas figuras. Nota-se que a 

desejabilidade global calculada pela função desejabilidade para os ensaios com 

auxiliar filtrante mineral foi 1, indicando o ponto ótimo. Para o auxiliar filtrante mineral 

nota-se que a desejabilidade global foi de 0,90910, valor considerado excelente. A 

concentração de adsorvente necessária para atingir a desejabilidade global foi inferior 

para os resultados obtidos com o auxiliar filtrante mineral. 
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Figura 34 - Desejabilidade global para o fator concentração de adsorvente utilizando 

dados obtidos pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante mineral 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 35 - Desejabilidade global para o fator concentração de adsorvente utilizando 
dados obtidos pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante celulósico 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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As Figuras 36 e 37 apresentam os níveis ótimos para o fator concentração de 

auxiliar filtrante para que se atinja a desejabilidade global demonstrada. Nota-se que 

nos ensaios utilizando o auxiliar filtrante mineral, para que se atinja a desejabilidade 

global é necessário a concentração máxima de auxiliar filtrante, porem com 

desejabilidades muito próximas ao ótimo para dosagens a partir de 0,3%, ao contrário 

do apresentado para a desejabilidade global utilizando o auxiliar filtrante celulósico. 

 
Figura 36 - Desejabilidade global para o fator concentração de auxiliar filtrante 
utilizando dados obtidos pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 37 - Desejabilidade global para o fator concentração de auxiliar filtrante 

utilizando dados obtidos pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante celulósico 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
As Figuras 38 e 39 apresentam os níveis ótimos para o fator tempo para cada 

auxiliar filtrante estudado para que se atinja a desejabilidade global demonstrada. Pela 

Figura 38, nota-se que se faz necessário 65 minutos de tempo de procedimento de 

clarificação para que se atinja o ótimo de acordo com as desejabilidades individuais. 

Pela Figura 39 são necessários 35 minutos para atingir um nível de desejabilidade 

excelente. 
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Figura 38 - Desejabilidade global para o fator tempo utilizando dados obtidos pela 

clarificação utilizado o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 39 - Desejabilidade global para o fator concentração de adsorvente utilizando 
dados obtidos pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 
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As Figuras 40 e 41 apresentam os níveis ótimos para o fator temperatura para 

que se atinja a desejabilidade global demonstrada. Pela Figura 40, nota-se que se são 

necessários 140°C durante o procedimento de clarificação para que se atinja o ótimo 

de acordo com as desejabilidades individuais calculadas. Pela Figura 41 são 

necessários 90°C para atingir um nível de desejabilidade excelente. 

 
Figura 40 - Desejabilidade global para o fator temperatura utilizando dados obtidos 

pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 41 - Desejabilidade global para o fator temperatura utilizando dados obtidos 

pela clarificação utilizado o auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Pela comparação entre os resultados obtidos para cada auxiliar filtrante 

estudado, nota-se que a desejabilidade global atingida pelos experimentos realizados 

com o auxiliar filtrante mineral foi superior à desejabilidade atingida pelos 

experimentos realizados com o auxiliar filtrante celulósico, porém, o último apresenta 

níveis intermediários dos fatores para garantir uma desejabilidade excelente. 

 
 

 
4.4 TESTES DE MÉDIA 

 
 

Inicialmente, para determinar o teste de média adequado para verificar se os 

valores encontrados para as variáveis respostas com ambos auxiliares filtrantes 

possuem diferenças significativas, realizou-se uma análise dos histogramas de cada 

variável resposta a fim de determinar se os dados seguem uma distribuição normal ou 

não. Seguem os histogramas referentes às variáveis respostas obtidas nos 

experimentos. 
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Figura 42 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta clorofila 

utilizando o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 43 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta clorofila 

utilizando o auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 44 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta amarelo 

Lovibond utilizando o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 45 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta amarelo 

Lovibond utilizando o auxiliar filtrante celulósico 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 46 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta vermelho 

Lovibond utilizando o auxiliar filtrante mineral 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 47 - Histograma dos resultados amostrais para a variável resposta vermelho 

Lovibond utilizando o auxiliar filtrante celulósico 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Pela análise dos histogramas é possível verificar que os mesmos não seguem 

uma distribuição normal de acordo com a apresentada pela linha vermelha traçada 

nos histogramas. Segundo Siegel e Castellan (2008), testes de média paramétricos 

podem ser aplicados desde que os dados obedeçam alguns critérios, entre eles, os 

dados serem extraídos de uma população com distribuição normal. Logo, testes de 

média paramétricos para os dados acima apresentados resultariam em conclusões 

errôneas. Logo, deve-se adotar testes não paramétricos para determinar se existe 

diferença significativa entre os valores obtidos para as variáveis respostas utilizando 

os distintos auxiliares filtrantes. 

Desta forma, o teste mais adequado devido ao tamanho da amostra e a 

comparação entre duas amostras independentes (auxiliar filtrante mineral e auxiliar 

filtrante celulósico) é o teste de Mann-Whitney que estipula se dois grupos são 

originados na mesma população (NACHAR, 2008). 

Para averiguar se os resultados obtidos para cada auxiliar filtrante provém de 

uma mesma população, sendo dessa forma iguais, as hipóteses foram descritas da 

seguinte forma: 



98 
 

 

𝐻0: 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻çã𝐻 𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻1: 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻çã𝐻 𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

 

 
Tabela 24 - Teste de Mann Whitney para as variáveis respostas com p < 0,05 

 
 

 

valor Ajustado valor exact p 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pela análise observa-se que para a variável resposta clorofila não verificou-se 

diferença significativa entre os resultados obtidos para os auxiliares filtrantes mineral 

e celulósico, pois o p-valor encontrado foi de 0,275759 que é maior que 0,05. Logo, 

não se tem evidências para rejeitar a hipótese H0, portanto, os valores de remoção de 

clorofila para os auxiliares filtrantes mineral e celulósico são estatisticamente iguais. 

Para as variáveis respostas amarelo Lovibond e vermelho Lovibond foi 

observada diferença significativa, pois os p-valores encontrados foram menores que 

0,05. Desta forma, tem-se evidências suficientes para a rejeição da hipótese H0. Logo, 

existe diferença significativa entre os valores obtidos para os diferentes auxiliares 

filtrantes. Pelo valor do ranque, nota-se que o auxiliar filtrante mineral apresentou 

menor valor, 679, frente a 806 do auxiliar filtrante celulósico, indicando que embora 

não significativo, o auxiliar filtrante mineral apresentou resultados ligeiramente 

menores para a variável clorofila. Os valores de ranque menores para os resultados 

utilizando auxiliar filtrante mineral também foi observado para as demais variáveis 

resposta. Estudos sobre os dois auxiliares filtrantes não foram encontrados na 

literatura. 

Como existe diferença significativa entre os valores, e os valores de ranque são 

menores para o auxiliar filtrante mineral, conclui-se que, para a redução das variáveis 

resposta estudadas, o auxiliar filtrante mineral é mais eficiente. 

Ranque Ranque Z 2*1sided 

Variáveis resposta 
Aux. filtrante Aux. filtrante U Z 

p- p- 

 celulósico mineral       

Clorofila 806 679 301 1,089 0,275 1,089 0,275 0,278 

Amarelo Lovibond 893 592 214 2,594 0,009 2,953 0,003 0,008 

Vermelho Lovibond 861,5 623,5 245,5 2,050 0,040 2,050 0,040 0,038 

Fonte: Autoria própria.         
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4.5 ESTABILIDADE OXIDATIVA 

 
 

Foram submetidas à análise de estabilidade oxidativa as amostras 

correspondentes aos ensaios de menor e maior remoção de clorofila para cada 

auxiliar filtrante estudado objetivando avaliar o impacto da remoção de clorofila na 

estabilidade oxidativa do óleo, sendo o ensaio 17 o ensaio de menor remoção de 

clorofila para o auxiliar filtrante mineral de acordo com a Tabela 8 e também para o 

auxiliar filtrante celulósico de acordo com a Tabela 15. Os ensaios de maior remoção 

de clorofila foram os ensaios 18 para ambos auxiliares filtrantes, de acordo com as 

Tabelas 8 e 15. Foram analisadas as amostras do óleo neutro, antes da clarificação, 

e o óleo clarificado. Os resultados de estabilidade oxidativa e as concentrações de 

clorofila de cada amostra podem ser observadas no Gráfico 3. As amostras 17A, 18A, 

17C e 18C correspondem ao óleo neutro antes da clarificação e as amostras 17B, 

18B, 17D e 18D correspondem às amostras de óleo clarificado. 

 
Gráfico 3 - Estabilidade oxidativa e concentração de clorofila para as amostras de 
menor e maior remoção de clorofila para os auxiliares filtrantes mineral e celulósico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela análise gráfica, evidencia-se que a clarificação do óleo de soja tende à 

aumentar a estabilidade oxidativa do produto, uma vez que as amostras de óleo 

neutro, com maior concentração de clorofila, apresentam estabilidade oxidativa menor 

que para os óleos clarificados. Entretanto, a maior estabilidade oxidativa encontrada 

foi para a amostra 17B, que possui concentração de clorofila de 1026 ppb, 
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demonstrando que a concentração de clorofila não impactou na estabilidade oxidativa 

da amostra. Segundo Vicari (2013), a estabilidade oxidativa de óleos vegetais 

depende de fatores como temperatura, concentração de metais, uso de antioxidantes, 

tempo, embalagem utilizada além da exposição do óleo a luz ultravioleta que impacta 

diretamente na clorofila. Tais fatores listados não foram controlados e não houve a 

adição de antioxidantes neste presente estudo e podem ter impactado nos resultados 

obtidos. Não foi encontrado referência bibliográfica que avalia a estabilidade oxidativa 

de óleos neutros e clarificados para comparação dos resultados. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

A etapa de clarificação é um procedimento complexo que envolve um grande 

número de fatores que possuem distintos efeitos sobre as distintas variáveis resposta 

do processo de clarificação. Pela avaliação dos dados obtidos, foi possível determinar 

os fatores com efeitos estatisticamente significativos para as variáveis respostas 

clorofila, amarelo e vermelho Lovibond, possibilitando desta forma a visualização por 

meio de mapas de contorno as regiões ótimas para redução das variáveis respostas. 

A fim de determinar pontos ótimos de operação para uma melhor eficiência na 

redução dos pigmentos, a função desejabilidade apresentou resultados ótimos com 

desejabilidade global igual a 1 para os resultados obtidos com o auxiliar filtrante 

mineral em que foram empregadas as seguintes condições: 2% de concentração de 

adsorvente, 0,5% de concentração de auxiliar filtrante, 65 minutos de processo a 

140ºC. A desejabilidade de 0,90910 foi obtida para os resultados utilizando o auxiliar 

filtrante celulósico utilizando 2,625% de concentração de adsorvente, 0,1% de 

concentração de auxiliar filtrante, 35 minutos de processo a 90°C 

Por meio do teste de Mann-Whitney, pode-se determinar que para a remoção 

de clorofila não houve diferença significativa entre os resultados obtidos para ambos 

auxiliares filtrantes estudados. Para as variáveis resposta amarelo e vermelho 

Lovibond foi constatada que existe diferença significativa entre a remoção de tais 

variáveis, sendo expressa pelos valores dos ranques do teste estatístico que o os 

resultados obtidos com uso do auxiliar filtrante mineral apresentaram uma redução 

mais acentuada. 

O processo de clarificação de óleos vegetais age diretamente na concentração 

de clorofila e aumenta a estabilidade oxidativa do produto conforme resultados 

obtidos. 

O planejamento de experimentos empregado possibilitou as conclusões acima 

de forma estatisticamente significante e coerente, sendo esta uma poderosa 

ferramenta de decisão. Para a maior redução das variáveis resposta estudadas o 

procedimento de clarificação utilizando o auxiliar filtrante mineral apresentou 

resultados mais expressivos frente aos resultados obtidos utilizando o auxiliar filtrante 

celulósico, o que implica afirmar que o auxiliar filtrante mineral é o mais indicado para 

o procedimento de clarificação. 
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