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RESUMO 

o estudo da conversão de óleos vegetais a hidrocarbonetos, via craqueanzento 
catalítico, é uma possibilidade promissora para a obtenção de cOlnbustíveis líquidos 
alternativos. Este processo apresenta a vantagem sobre as demais fontes de energia 
uma vez que não esgota o solo e não agride o meio ambiente. 

Os óleos vegetais são triglicerídeos de ácidos graxos que por craqueCllnento 
térmico ou catalítico produzem ácidos graxos e hidrocarbonetos semelhantes àqueles 
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obtidos a partir do petróleo. O conhecimento da natureza quím,ica dos hidrocarbonetos 
produzidos durante o processo de craqueamento e de refonna é importante, pois as olefinas 
arOlnáticas e alifáticas são prOI1'lOtoras de formação de gOlna. 

Estudos anteriores sobre a transfonnação destes óleos, realizados a 350° C, l1'lOstraram 
que aformação de hidrocarbonetos está diretamente relacionada COln a produção de ácidos 
carboxílicos pela degradação do triglicerídeo. Deste modo, pesquisas vêm sendo realizadas 
usando a reação de transformação de ácidos graxos como reação l1'lOdelo. 

INTRODUÇÃO 

Este estudo teve suas origens com as crises mundias do petróleo, ocorridas em 1 973 e 
1 97 8 .  O Brasil, carente de reservas suficientes para atender as suas necessidades em 
combustível para motores Otto, procurou fontes alternativas que pudessem suprir a demanda 
interna. Assim, foi estabelecido o programa do Pro-Álcool, substituindo parcialmente a gasolina 
pelo etanol ,  resolvendo desta forma o problema dos motores à explosão. 

Para os motores tipo Diesel várias soluções foram aventadas na época, ressaltando-se 
como as principais a utilização do próprio etanol em mistura com detonante conveniente e o 
aproveitamento dos óleos vegetais . Devido aos riscos do uso de substâncias explosivas, que 
poderiam com o tempo virem a se separar do etano I concentrando-se nos tanques de 
combustível dos veículos, foi escolhida a alternativa da utilização do óleo vegetal, que por 
sinal já havia sido sugerida pelo próprio Diesel em 1 9 1 2. 

No aproveitamento do óleo vegetal para substituição do diesel, três linhas distintas são 
possíveis :  

1 ª) Utilização direta do óleo vegetal puro ou em mistura com o diesel do petróleo. Está 
linha, embora sendo a de menor custos de obtenção do combustível, trazia problemas de 
ajuste de características físicas para empregos nos motores existentes, além do que os produtos 
da combustão seriam diferentes, podendo comprometer as partes metálicas do motor bem 
como pelo fato de lançar novos poluentes na atmosfera, possivelmente bastante tóxicos. 

2ª) Transesterificação, transformando os triglicerídeos naturais do óleo vegetal em 
monoésteres do etanol ou do metanol. Nesta linha melhoravam-se as propriedades físicas do 
combustível aproximando-as à do diesel, com o custo não muito elevado; trazia, entretanto, 
as seguintes desvantagens:  

1 6 

- consumo elevado de álcool etílico ou metílico, numa porção de três moléculas para 
cada molécula de triglicerídeo; 

- geração de uma quantidade elevada de glicerina, que teria, assim, que encontrar uma 
aplicação em grande escala; 

- persistia o problema de ser um combustível novo exigindo talvez alguma adaptação do 
motor e trazendo ainda os inconvenientes, já  citados, de corrosão das partes metálicas 
do motor e liberação na atmosfera de novos poluentes, com alto grau de toxidez como 
ácidos e aldeídos; 
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3ª) Transformação de óleo em uma mistura de hidrocarbonetos o mais semelhantes possível 
ao diesel, através de uma degradação térmica ou catalítica dos triglicerídeos, que constituem 
o óleo vegetal . Sob o ponto de vista da qualidade do combustível, esta l inha é a que melhor 
atenderia ao problema. Não haveria necessidade de nenhuma modificação ou adaptação dos 
motores, bem como não teríamos nenhum problema novo de corrosão ou poluição, uma vez 
que o combustível seria idêntico, em sua natureza, ao já utilizado. Esta linha foi definida para 
ser desenvolvida no IME, que justifica seu desenvolvimento em deconência dos brutais 
aumentos que vinha sofrendo o petróleo, naquela época, no mercado internacional . Se a alta 
do petróleo tivesse continuado naquela escala, provavelmente hoje já seria compensador 
produzir o diesel por este processo. A reversão do mercado, entretanto, pode levar a não 
utilização imediata deste processo, mas acreditamos que seja  útil, não só preservar as 
informações aqui obtidas, como também procurar ampliar ainda mais o conhecimento deste 
assunto, não abandonando as pesquisas, pois certamente serão bastante valiosas no futuro . 

Um breve resumo dos trabalhos, que precederam as pesquisas e estudos desenvolvidos 
no IME, encontrados na literatura sobre fontes alternativas a partir de óleos vegetais, está 
mostrado a seguir. As primeiras informações sobre degradação de óleos vegetais datam de 
1 83 8  com Brandes, J quando ao destilar o óleo de coco obteve o propenal, aldeído gerado da 
dupla  desitratação do glicerol ao qual Berzelius denominou de "acroleína" ( óleo estragado, 
degradado). 

A primeira constatação da formação de mistura de hidrocarbonetos pela degradação 
térmica dos óleos vegetais ou animais (triglicerídeos) foi feita em 1 888  com os trabalhos de 
Engler e Seidner sobre o craqueamento térmico de óleo de peixe sob uma pressão 
compreendida entre 4 e 1 0atm. Este trabalho serviu para sustentar a hipótese da origem 
orgânica do petróleo.

2 

Em 1 92 1 ,  na França com Mailhe
3 

e no Japão com Kobayashi,4 vão aparecer os primeiros 
trabalhos empregando catalisadores para auxiliar a transformação dos óleos vegetais em 
hidrocarbonetos. Os catalisadores usados por ambos são essencialmente do tipo ácido, tendo 
sido empregadas argilas naturais (Kobayashi), alumina, cloretos de zinco e de alumínio 
(Mailhe). Os trabalhos de Mailhe foram bastante extensos, estudando vários óleos e diversos 
compostos como glicerídeos preparados e alguns ácidos carboxílicos, que foram apresentados 
em diversos artigos .  

Em 1 924, Wattermann aplica o processo Bergius de síntese de hidrocarbonetos por 
hidrogenação de carvão a alta pressão de H2 ao óleo vegetal e obtém uma conversão 
quase total destes hidrocarbonetos ,  trabalhando com uma pressão bastante elevada, 
atingindo a 200 atm de H2.5 Ao que parece não utilizou as modificações introduzidas por Pier 
ao processo de Bergius, ou seja, a aplicação de catalisadores à base de sulfeto, para auxiliarem 
na  hidrogenação. 

Em 1 930, Egloff6 -s faz a primeira tentativa de industrialização de um processo de obtenção 
de hidrocarbonetos a partir do óleo vegetal. 
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De 1934 a 1 947 foram desenvolvidos diversos trabalhos pelos chineses, com um cunho 
industrial, visando à obtenção de gasolina. Utilizaram basicamente catalisadores ácidos e 
chegaram a produzir gasolina por este processo, suprindo partes de suas necessidades.9- 1 6 

Seguem-se os trabalhos dos hindus com Metha, 17-20 também desenvolvidos na década de 
1 940, sem trazer grandes inovações ao que já  era conhecido. 

No período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e a crise de 1 973 ,  são 
muito raros ou de pouca importância os trabalhos publicados sobre o assunto, devendo-se 
este fato, sobretudo, ao baixo custo de petróleo naquela época. 

DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS 

No IME, os trabalhos de pesquisa sobre o craqueamento de óleos vegetais começaram 
antes mesmo da aprovação do primeiro projeto financiado pela FINEP. Dois trabalhos de 
tese, um de iniciação científica/I e outro de fim de curso,

22 
foram anteriores à assinatura de 

tal convênio. A primeira tese,
23 com o título de "Estudo de Degradação Catalítica de Óleos 

Vegetais", foi desenvolvida e apresentada por José Ribamar Segundo dos Anjos, para obtenção 
do título de Mestre em 1 98 1 .  Neste trabalho foram estudados alguns óleos vegetais, tendo 
sido dado maior ênfase ao óleo de soja. Foi utilizado um reator designado de contato a 
vapor, onde os vapores formados da degradação térmica do óleo no interior de um balão de 
vidro, a:;cendiam numa coluna vertical passando por um leito catalítico, sendo após separados 
numa fração gasosa; utilizou catalisadores ácidos como alumina e sílica-alumina e básicos 
como o MgO. ° resultado mais importante deste trabalho foi mostrar a necessidade de se 
fazer uma pré-hidrogenação de óleo para aumentar o rendimento em hidrocarbonetos de 
cadeia longa na faixa do diesel. 

A segunda tese,
24 também para obtenção do título de Mestre, foi apresentada em 1 982 por 

Nidia Maria Ribeiro Pastura e tinha como títu lo "Degradação de Óleo Vegetal por 
Catalisadores de Níquel-Molibdênio". Estudou principalmente o óleo de soja, não fazendo a 
pré-hidrogenação e procurando assim diminuir os custos de um possível projeto industrial. 
Estabelecendo um paralelo com os catalisadores ,  à base de sulfetos,  uti l izados na 
dessulfurização, como sulfeto de molibdênio, procurou estudar o óxido na tentativa de fazer 
uma desoxigenação. Trabalhou com um reator de fluxo contínuo, onde o óleo vaporizado 
numa zona de pré-aquecimento, sofrendo, provavelmente, já  aí alguma degradação térmica, é 
arrastado por fluxo de hidrogênio e feito passar através de um leito catalítico,  sendo na saída 
separado em frações líquidas, recolhidas a intervalos de tempo determinados e uma fração 
gasosa, não condesável, nas condições ambientes de pressão e temperatura. Embora os 
resultados obtidos com o catalisador de Moi Al203 tenham sido bastante satisfatórios, 
apresentando como curiosidade a ação hidrogenante nas condições de operação, pressão de 
hidrogênio de l atm e temperatura de 400°C, condições bastante estranhas para uma 
hidrogenação, este processo foi abandonado em estudos posteriores em decorrência dos 
melhores resultados obtidos com o catalisador a base de Hl04 suportado em sílica. 
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Intensificavam-se cada vez mais as pesquisas sobre óleos vegetais no IME. Foi assim 
que em 1982 três fatos consecutivos vão marcar um novo e decisivo avanço nos estudos : 
Uma nova tese de mestrado sobre o assunto se inicia 1 982, o projeto a ser financiado pela 
FINEP já se encontrava no final de tramitação para se aprovado e um professor do IME vai a 
França para fazer o doutorado, cujo tema de tese é o craqueamento de óleos vegetais, em 
altas pressões, condições diferentes das que vinham sendo estudadas no IME. 

A tese de mestrad0
2
5 iniciada em 1 982, "Acidez de Catalisador Sólido e Craqueamento 

de Óleo Vegetal", foi concluída e defendida no ano seguinte por Maria Amélia Gomes 
Fernandes. Trabalhou basicamente com óleo não hidrogenado, estudando, além do óleo de 
soja, o óleo de babaçu, o de pinhão bravo e ainda o ácido oléico como composto modelo. Dá 
um cunho mais profundo ao estudo das características ácidas do catalisador, comparando 
ácidos de Bronsted como H3P04, H3B03 e H2S04 e de Lewis como AICI3, ZnCI2, de forças 
ácidas diferentes, todos suportados em sílica, carvão e mordenita. ° reator utilizado foi 
designado de contato direto e consta de um balão onde é colocado o catalisador e o óleo 
gotejado sobre ele, sendo os vapores formados arrastados por uma corrente de nitrogênio 
e dirigidos para um condensador, onde são separados numa fração líquida e numa gasosa, 
as quais são posteriormente analisadas . A conclusão mais importante deste trabalho foi 
de que o melhor catal i sador era um ácido do tipo B ronsted, com uma força ácida 
intermediária ,  sendo selecionado como o mais eficiente dentre os es tudados o de 
H3PO/S i02· 

A tese desenvolvida
2
6 na França, iniciada em 1 982, foi realizado pelo Tenente-Coronel 

Pedro Paulo Nunes, na Universidade Pierre e Marie Curie, para obtenção do título de Doutor 
Engenheiro, e foi concluído e defendido em 1 984. ° título deste trabalho foi "Hydrocraquage 
de 1 'Huile de Soja sur des Catalyseurs au Rhodium et Ruthenium / Supportés" (Hidro
craqueamento do Óleo de Soja  sobre os Catalisadores de Ródio e Rutênio Suportados) .  
Embora alguns ensaios tenham sido feitos com os outros produtos, a fim de complementação 
de resultados, basicamente o óleo estudado foi o de soja.  Os trabalhos foram realizados em 
reator batelada, tipo autoclave, trabalhando sob pressões iniciais de hidrogênio compreendidas 
entre 1 0  e 40atm e pressão final de reação até 1 00atm. Além de catalisadores de Rh e Ru 
suportados em sílica, em alumina e em sílica-alumina, empregou também estes suportes puros 
atuando como catalisadores ácidos, comparando os resultados com os de craqueamento 
puramente térnUco. Após a reação, os gases eram analisados diretamente por cromatografia, 
enquanto que a fase condensada era recolhida juntamente com o catalisador, sendo a seguir 
separada por centrifugação. Os produtos líquidos, assim obtidos, eram separados por destilação 
a vácuo em duas frações correspondentes, a gasolina e ao diesel , restando ainda resíduo de 
desti lação. No caso dos catalisadores bifuncionais de Ru e Rh suportados, o óleo era 
hidrogenado, durante o aquecimento do reator, e a seguir craqueado ainda na presença do 
mesmo catalisador que o hidrogenara. Dois pontos aí levantados são de maior importância 
para os estudos seguintes: 
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1 º) a constatação de que a primeira etapa do processo é essencialmente térmica, não 
havendo influência do catalisador; 

2º) a constatação de que a degradação primária dos triglicerídeos, que formam o óleo 
vegetal, gera predominantemente ácidos carboxílicos, a partir dos quais são formados os 
hidrocarbonetos, resultando sempre numa mistura onde estes dois tipos de composto aparecem 
em maior proporção. 

° primeiro projeto financiado pela FINEP foi assinado para vigorar nos anos de 1 983 e 
1 984. Neste projeto foram realizados inúmeros testes catalíticos, empregando como matérias
primas os óleos de soja  cru, de soja  pré-hidrogenado e de pinhão-manso sobre diversos 
catalisadores comerciais e preparados em laboratório. Nestes estudos foram avaliados também 
três tipos diferentes de reator, contato vapor,

23 contato direto com destilação
2s e fluxo contínuo.

2
6 

° resumo dos ensaios realizados nestes reatores, está descrito abaixo: 

1 )  No reator de contato vapor: 

Foi testado apenas o óleo de soja  pré-hidrogenado, tendo sido estudados os seguintes 
catalisadores

2
7,
2
8 comerciais: A1203'Y da Rhone Poulenc, A1203'Y do CENPES, Durabead, 

Mordenita, Rey, Ni-W/Mordenita e HMZ-6 . 

2) No reator de contato direto com destilação: 

a) com óleo de soja cru
2
9-36 

- c,' talisador comerciais :  A1203'Y do CENPES, Durabead, HMZ-4 HMZ-6 e Ni-WI 
Mordenita. 

- catalisadores preparados no Departamento de Engenharia Química, laboratório de 
Catá li se do IME: 
Hl04 ISi02, A1203' Ni/AI203, W/A1203, Ti02' Ti02 INb20s' TiO/SO/, Si02, Mb20s 
e H3P04 sobre as seguintes sílicas : Si02 - D-62 Si02 D950, Si02 Kg60 e Si02N. 

b) com óleo de pinhão-manso 
- catalisadores comerciais : zeólitas tipo Y, NH4 Y, MZ9F, Residcat, US230 e Magnasieve. 

3) Teste realizados no reator de fluxo contínuo: 
a) com óleo de soja cru 
- catalisador preparado no laboratório: Mo/Al203 y. 
b) com óleo de pinhão-manso 
- catalisador preparado no laboratório: MoI Al203 y. 

Os estudos desenvolvidos durante a vigência deste primeiro projeto tiveram o mérito de 
fazer uma vasta pesquisa exploratória, testando diversos produtos, utilizando diferentes reatores 
e fazendo uso de um número bastante elevado de catalisadores diferentes. Foram aí confirmados 
os seguintes resultados: 
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1 )  A pré-hidrogenação do óleo favorece a obtenção de um maior rendimento em diesel ; 
2) ° óleo de pinhão-manso é bastante similar ao de soja no que diz respeito aos produtos 

obtidos, podendo assim ser substituído por este último nos estudos, com a conveniência de 
ser facilmente conseguido no comércio. 

3) ° catalisador que apresentou os melhores resultados foi o de Hl04 /Si02• 

A continuidade dos trabalhos prosseguiu através da tese de mestrad03
8 iniciada em 1 987,  

"Transformação Catalítica de Ácidos Graxos em Hidrocarbonetos", que foi concluída e 
defendida em1 989 pelo Major Cleso de Lima Horta Júnior. Os ácidos butírico,  capróico e 
caprílico foram utilizados como composto modelo no estudo da transformação de ácidos 
graxos sobre catalisadores ácidos suportados .  Foram utilizados os catalisadores de Bronsted 
como H3P04 e H3B03 e de Lewis como AICI3, ZnCI2, de forças ácidas diferentes , todos 
suportados em sílica. Os testes catalíticos foram conduzidos sobre um reator tubular, contínuo 
de leito fixo .  Os  produtos de reação foram anali sados por cromatografia gasosa,  
espectrofotometria de infravermelho, espectroscopia de RMN IH, RMN J 3C e de Massas. ° 
catalisador mais ativo para esta reação foi o ácido do tipo Bronsted com uma força ácida 
compreendida entre -5 ,6  e -8 ,2,  sendo selecionado como o mais eficiente dentre os estudados 
o de H3 P04 /Si02• ° mecanismo proposto para esta transformação envolve a descarboxilação, 
desidratação e descarbonilação dos ácidos graxos gerando alcanos, olefina e anidrido e 
cetona como produtos. 

A partir de 1 990 o projeto passou a ser desenvolvido pelos pesquisadores do grupo de 
Catáli se.  Como ácidos carboxílicos de cadeia longa são os principais produtos da 
transformação térmica de óleos vegetais, e a reação de descarboxilação produz hidrocarbonetos 
de alto peso molecular. ° estudo da descarboxilação desses compostos é importante para 
modelar as transformações dos óleos vegetais .  Desta forma, foi iniciada em 1 994 a tese

3
9 

"Estudo da Descarboxilação de Ácidos Graxos", que foi defendida em 1 996 pelo discente 
Luiz Cláudio Brendler Leite. Neste estudo foram realizados testes com os ácidos graxos: 
cáprico, láurico, caprílico, mirístico, palmítico e esteárico solubilizados em cicloexano, em 
reator de leito fixo e fluxo contínuo, sobre catalisadores de diferentes forças ácidas (H3PO/ 
Si02, H3BO/Si02, HY) a 350°C, visando verificar o efeito do tamanho da cadeia do ácido 
graxo na atividade do catalisado!'. 

Outros estudos foram desenvolvidos paralelamente40,4 1 com alunos de graduação, hoje 
tenentes VaI verde, Roberto e Everton, quer em trabalhos de tema dirigido, iniciação à pesquisa 
ou projeto de final de curso. A atividade do Nb20s comercial em reação de reforma de óleo 
vegetal foi verificada em um trabalho de final de curso em 1 997, cujo objetivo estratégico era 
verificar a potencialidade do ácido nióbico, matéria-prima nacional, como catalisador. Neste 
trabalho foram avaliados os sólidos, Nb20s' obtidos a partir da decomposição térmica do 
ácido nióbico, calcinado às temperaturas de 1 50°, 250°, 350°, 450° e 550°C, através da 
reação de transformação do óleo de soja .  Estes sólidos foram caracterizados por DRX, 
adsorção-dessorção de N2 (BET e porosidade), medida de acidez e espectroscopia de 
infravermelho. 
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o teste catalítico foi realizado em um microrreator de leito fixo e fluxo contínuo, a 350°C, 
sob fluxo de N2. Os produtos líquidos de reação foram recolhidos em duas frações, de 30 
minutos cada, e analisados por cromatografia gasosa, espectroscopia de massas e de 
infravermelho, por RMN de 1 3C e de IH.  A análise dos resultados mostrou que o produto 
líquido é formado de uma mistura de parafinas, olefinas, aromáticos e ácidos graxos, e que o 
catalisador calcinado a 1 50°C apresentou melhor desempenho para a produção de parafinas . 

Em 1 998, paralelamente às pesquisas do grupo sobre fontes alternativas de energia, foi 
iniciada a tese de mestrado42 intitulada "Reação de Descarboxilação de Ácidos Graxos sobre 
Zeólitas Modificadas ou não por Lantânio". Esta foi defendida em 2000 pelo Capitão Moysés 
Alberto Mizrahi, teve com o objetivo otimizar a etapa de reforma, buscando maior seletividade 
dos catalisadores para a reação de descarboxilação através do uso de catalisadores de maior 
força ácida. 

No momento, está sendo desenvolvida uma tese de doutorado43 pelo aluno Frank Reguera 
visando caracterização das propriedades físico-químicas, as texturais e as superficiais dos 
catalisadores ácidos, Hl04 /Si02, H3PO/Nb20s e do NbOP04 comercial, e correlacioná-las 
ao comportamento catalítico apresentado por estes materiais. 

CONCLUSÕES 

A análise das três principais linhas que foram estudadas levam às seguintes conclusões : 
1 ª) Hidrocraqueamento a média ou alta pressão de H2. Embora este processo possa levar 

uma conversão quase total dos triglicerídeos ,  dependendo da pressão de hidrogênio, 
acreditamos que não seja  economicamente compensador, além das dificuldades certamente 
trazidas por trabalhar a alta pressão e temperatura. 

2ª) Craqueamento direto, térmico ou catalítico de óleo vegetal. Foi mostrado, em diversos 
estudos, a conveniência do uso de catalisadores, diminuindo a polimerização e aumentando o 
rendimento. Entretanto, o craqueamento direto traz o incoveniente de desativar muito 
rapidamente o catalisador. Por outro lado, foi mostrado que a primeira etapa da transformação 
é essencialmente térmica, devendo-se preservar o catalisador nesta etapa, de vez que o único 
efeito esperado é a desativação do mesmo. 

3ª) ° processo em três etapas, desenvolvido neste projeto e que propomos como uma 
solução para obtenção do combustível similar ao diesel a partir de um óleo vegetal, abaixo 
se descreve. 

lil Etapa: usando como matéria-prima um óleo formado basicamente de ácidos graxos 
com 1 8  átomos de carbono, fazer uma hidrogenação prévia até o índice de iodo 60, o que 
pode ser realizado pelos processos normais de hidrogenação de óleos. Esta etapa visa a 
assegurar comprimentos de cadeia dos hidrocarbonetos na faixa do diesel, garantindo um 
índice de ceteno conveniente. 
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2ª Etapa: fazer o craqueamento térmico do óleo pré-hidrogenado (com o índice de iodo 
60) , o que pode ser realizado num reator semi-contínuo, obtendo uma mistura rica em 
hidrocarbonetos e ácidos graxos.  A vantagem do reator semi-contínuo é evitar o arraste (reator 
contínuo) ou a permanência (reator batelada) dos polímeros (resíduo) formados durante a 
degradação térmica do óleo, exigindo separá-los posteriormente dos produtos. A temperatura 
mais conveniente situa-se em torno dos 400°C, evitando a grande formação de polímeros 
(que é maior a temperaturas mais baixas) ou excessivo craqueamento com fOlmação de produtos 
mais leves (que se identifica a temperaturas mais elevadas), e que conduzem a um menor 
rendimento. 

3ª Etapa: fazer a reforma catalítica dos produtos obtidos na etapa anterior, com a finalidade 
de reduzir a acidez dos produtos, aumentando o rendimento dos hidrocarbonetos .  Esta etapa 
pode ser realizada em reator de fluxo continuo, trabalhando com os produtos na fase vapor, 
obtendo uma maior produção a pressão de l atm. O catalisador que apresentou os melhores 
resultados foi o de 1 ,25mmol de ácido fosfórico suportado por grama de sílica. O catalisador 
deve ser tratado termicamente in situ, a temperaturas compreendidas entre 400 e 450°C, 
durante duas horas. A temperatura mais conveniente para a reação situa-se em torno de 400°C. 
Nestas condições obteve-se uma redução quase total da acidez dos produtos. rnJ 
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Só uma guerra é permitida à espécie humana; 

a guerra à extinção. 
Isaac Newton 

Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar 

a aurora de uma grande realização. 
Mmtin Luther King 
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