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Introdução 
A norma ASTM D 664 estabelece um método de 
ensaio para determinação do número de acidez total 
(NAT) em amostras de petróleo e derivados em 
solvente constituído de tolueno, isopropanol (teor de 
água <0,1%) e água deionizada. A amostra é 
dissolvida na mistura de solventes e é titulada 
potenciometricamente por uma solução previamente 
padronizada de hidróxido de potássio em meio 
alcoólico (isopropanol).

1,2
 Neste trabalho foi utilizada 

esta norma para obtenção e acompanhamento do 
número de acidez total (NAT) de uma amostra de 
petróleo utilizada como padrão interno no 
LABPETRO. Este estudo teve como objetivo a 
comparação dos dados do NAT da amostra em três 
tituladores automáticos distintos em modelo 
(Fabricante Metrohm), sendo um deles utilizado o 
solvente etanol como alternativa para o método 
estudado. 

Resultados e Discussão 
Foram realizados ensaios de acidez no petróleo de 
acordo com a norma ASTM D664 nos tituladores 
automáticos modelos 809 e 836. As análises no 
titulador 905 foram realizadas com os mesmos 
procedimentos da norma, porém mudado o 
procedimento como alternativa para o isopropanol 
utilizado no solvente de titulação o e como solvente 
da solução titulante substituído pelo etanol 99,5%, 
conforme esquema abaixo. 

 
Figura 1. Esquema de análises. 

Para avaliação dos resultados das comparações 
dos dados do NAT empregou-se o método de 
Análise de Variância (ANOVA). Foram definidos os 
fatores e níveis analisados, segundo a tabela. 
Tabela 1. Fatores e Níveis. 

Fator Nível (Modelo e Método)  

Equipamentos 809, 836 e 905 

Procedimentos 
ASTM D664 e ASTM D664 
(com a utilização de etanol) 

Considera-se a hipótese nula que as médias dos 
resultados do NAT obtidos são estatisticamente 
iguais. Observa-se na Figura 2, que o valor-p 
encontrado para as interações entre fatores e níveis 
foi maior que 0,05, que sugere que a hipótese nula 
é verdadeira com 95% de confiança. Os intervalos 
de confiança para a média de NAT podem ser 
observados também no gráfico. 

 
Figura 2. Gráfico da Análise de Variância com 
valor-p encontrado =1172. 
 

Conclusões 
Os resultados obtidos denotaram que não existe 
diferença significativa estatística para as análises do 
NAT entre os três equipamentos de titulação 
potenciométrica estudados, o que facilita a rotina de 
análises do laboratório. Os dados das médias do 
NAT utilizando solvente Etanol como alternativa 
para o Isopropanol podem ser considerados 
estatisticamente iguais também pela Análise de 
Variância. O solvente etanol é uma alternativa viável 
devido ao custo relativamente mais baixo e menor 
toxicidade quando comparado com o solvente 
isopropanol. O estudo foi relevante porque permitiu 
avaliar os resultados do NAT em diferentes 
equipamentos e por se tratar de um estudo prévio 
no intuito de atualizar e validar melhorias em um 
método ASTM. 
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