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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo do comportamento e eficácia de antioxidantes aditivados 

ao biodiesel do óleo de soja. Os antioxidantes mais utilizados são de estrutura fenólica, deste 

modo, sintetizar, comparar e estudar a ação destes antioxidantes avaliando as possíveis causas 

que os levam a serem mais eficazes traz-nos informações para a síntese de compostos com 

melhor atuação antioxidante. Para uso como substrato orgânico, foi sintetizado o biodiesel a 

partir do óleo de soja, uma vez que é a partir deste, a produção de 81 % do biodiesel 

produzido no Brasil. Outro fator para o uso do óleo de soja é que este possui majoritariamente 

em sua composição ácido linoléico e oléico, ácidos insaturados, altamente suscetíveis à 

oxidação. O biodiesel foi sintetizado através da reação de transesterificação com álcool 

metílico, razão molar álcool/óleo de 1:6 e hidróxido de sódio 0,5 % (m/m). As amostras de 

biodiesel foram aditivadas com os antioxidantes comerciais (BHT e ionol) e da biomassa 

(cardanol hidrogenado e cardanol alquilado) nas concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 

2000, 3000 e 4000 mg/kg e armazenadas em frasco âmbar em uma temperatura de 22, ± 3 ºC. 

Todas as amostras foram analisadas em teste de oxidação acelerada (Rancimat), no tempo 

zero (momento logo após a aditivação) e após 2, 4, 6, 9 e 12 meses de armazenamento. 

Durante o monitoramento observou-se a variação do tempo de indução via rancimat em 

função do tempo de armazenamento das amostras. As análises térmicas foram realizadas com 

o biodiesel do óleo de soja, BHT, ionol, cardanol hidrogenado, cardanol alquilado, e do 

biodiesel aditivado com estes antioxidantes nas concentrações de 300, 900, 1500, 3000 e 4000 

mg/kg, na taxa de aquecimento de 10 ºC/min, em atmosfera de nitrogênio, com faixa de 

aquecimento de 30 °C – 600 ºC. Através da análise térmica verificaram-se o comportamento 

das amostras quando submetidas a temperaturas elevadas. As análises por UV-vis foram 

realizadas com o intuito de avaliar o processo de autoxidação das amostras após 12 meses de 

armazenamento. Os experimentos via rancimat revelaram que os antioxidantes comerciais são 

melhores que os da biomassa, os experimentos termogravimétricos e via UV-vis auxiliaram 

na constatação de que para otimizar antioxidantes fenólicos deve-se adicionar substituintes de 

baixo peso molecular nas posições orto e para. Através dos resultados via Rancimat foi 

desenvolvido um software para a predição do tempo de estabilidade oxidativa em função do 

antioxidante utilizado, quantidade adicionada deste, tempo de armazenamento, bem como, 

realizar uma análise econômica do custo de utilização de cada antioxidante.  

 

Palavras-Chave: Oxidação, Biodiesel, Antioxidante, BHT, ionol, cardanol alquilado. 



ABSTRACT 

 

This paper presents a study of the behavior and effectiveness of antioxidants additives for 

biodiesel from soybean oil. The most commonly used antioxidants are ofphenolic structure, 

thereby synthesizing, examining and comparing the antioxidant action for evaluating possible 

causes for a structure to be more effective when compared to another, brings forth necessary 

tools in the search for better performance antioxidant compounds. For use as an organic 

substrate, it was synthesized biodiesel from soybean oil, since this oil is from producing about 

81 % of biodiesel produced in Brazil. Another factor for the use of soybean oil is that it has in 

its composition mainly oleic and linoleic acids, unsaturated acids highly susceptible to 

oxidation. The biodiesel was synthesized by the transesterification reaction with methyl 

alcohol, the molar ratio alcohol / oil of 1:6 and sodium hydroxide 0.5% (m / m). The biodiesel 

samples were doped with antioxidants (BHT and  ionol), and biomass (hydrogenated cardanol 

and cardanol alkylated) at concentrations of 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 and 4000 

mg.kg-1 and stored in an amber vial at a temperature of 22, ± 3 º C. All samples were 

analyzed in an accelerated oxidation test (Rancimat), at the beginning (immediately after the 

moment additives) and after 2, 4, 6, 9 and 12 months storage. During monitoring the observed 

variation via Rancimat induction time as a function of storage time of the samples. The 

thermal analyzes were performed with biodiesel from soybean oil, BHT, ionol, hydrogenated 

cardanol, cardanolalkylated, and biodiesel doped antioxidants at concentrations of 300, 900, 

1500, 3000 and 4000 mg.kg-1 rate heating to 10 ° C / min in a nitrogen atmosphere with 

heating range of 30 º C -  600 º C.Through thermal analysis verified the behavior of the 

samples when exposed to elevated temperatures. The analysis by UV-vis were conducted in 

order to evaluate the process of autoxidation of the samples after12 months of storage. The 

experiments via rancimat revealed that the commercial antioxidants are better than those of 

biomass, and to the thermogravimetric experiments via UV-vis the finding that helped to 

optimize phenolic antioxidants should be added low molecular weight substituent at the ortho 

and para positions. Through the results via Rancimat software was developed to predict the 

time depending on the oxidative stability of the antioxidant used, this added amount, time of 

storage and, perform an economic analysis cost of use of each antioxidant. 

 

Keywords: Oxidation, Biodiesel, Antioxidante, BHT, ionol, alkylated cardanol. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira em 2005, fica cada 

vez mais evidente seu papel para tornar o país autossuficiente energeticamente, uma vez que o 

teor de biodiesel adicionado no óleo diesel tem aumentado significativamente nos últimos 

anos, sendo atualmente de 5 % a porcentagem deste combustível no óleo diesel. Sendo assim, 

diante do crescente aumento da produção de biodiesel, gera-se a expectativa de que o Brasil 

venha tornar-se um importante exportador deste combustível, gerando assim divisas e 

desenvolvimento econômico. 

Para a síntese de ésteres de ácidos graxos (biodiesel), as rotas mais comuns são 

através das reações de transesterificação e esterificação, mediante agitação mecânica, sendo 

que neste trabalho foi realizada a rota de transesterificação utilizando-se óleo de soja, álcool 

metílico e hidróxido de sódio como catalisador.   

Entretanto, para que o biodiesel esteja de acordo para a sua comercialização, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece através da 

Resolução Nº 14, de 11.5.2012 - DOU 18.5.2012 às especificações do biodiesel a serem 

atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o 

território nacional, sendo a estabilidade oxidativa, uma das mais importantes, principalmente 

quando se almeja a exportação. A resolução ainda afirma no inciso 4 do art 5º que caso o 

produto não seja comercializado no prazo máximo de 1 (um) mês, a partir da data de 

certificação constante do Certificado da Qualidade, a característica de estabilidade à oxidação 

a 110 ºC deverá ser novamente avaliada. A estabilidade oxidativa é deste modo de suma 

importância, pois, caso o biodiesel se oxide rapidamente, outras propriedades físico-químicas 

serão alteradas, como conseqüência da presença dos produtos de oxidação no meio. 

A estabilidade oxidativa está diretamente relacionada à degradação do 

biocombustível. Esta degradação, esta associada principalmente a processos de autoxidação, 

entretanto, fatores como umidade, metal, luz e calor intensificam a formação de radicais livres 

e consequentemente, a oxidação. 

Deste modo, a busca por aditivos que minimize a oxidação estão cada vez mais 

em foco possibilitando maior estabilidade oxidativa, permitindo que o produto possa ficar 

mais tempo estocado e minimizando os produtos de oxidação, os quais resultam na formação 

de ácidos graxos livre, isomerização da ligação dupla, formação de produtos saturados e de 

alto peso molecular, aumentando a viscosidade e densidade do biodiesel.  
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Mediante as vantagens mencionadas anteriormente, a inserção de um antioxidante 

eficaz e dosagens apropriadas proporcionará que o biodiesel atenda as exigências de controle 

de qualidade preconizadas ANP, bem como manter suas propriedades por maior quantidade 

de tempo. 

Assim, esta tese tem como objetivo estudar e avaliar a ação antioxidante de 

diferentes compostos, 2 (dois) comerciais e 2 (dois) derivados da biomassa, de modo a 

aumentar e estimar o tempo de estabilidade à oxidação do biodiesel. Para tanto, os 

antioxidantes utilizados foram BHT e ionol (comerciais) e cardanol hidrogenado e cardanol 

alquilado, ambos derivados da biomassa. 

Os antioxidantes derivados da biomassa: cardanol hidrogenado e cardanol 

alquilado foram obtidos do Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC), importante fonte 

natural de compostos fenólicos oriunda da indústria de beneficiamento da amêndoa da 

castanha de caju, apresentando-se como matéria-prima abundante do nordeste brasileiro e de 

baixo valor agregado.  

Os antioxidantes sintéticos avaliados foram o BHT (2,6-di-terc-butil-4-

metilfenol), de ampla utilização comercial e o ionol, uma mistura de compostos fenólicos 

ainda pouco referenciada pela literatura. 

O trabalho foi desenvolvido com o auxílio de diferentes ferramentas de trabalho, 

desde a síntese do biodiesel, análises de qualidade, síntese de antioxidantes, técnicas de 

planejamento de experimentos, acompanhamento da estabilidade oxidativa das amostras em 

função do tempo e ferramenta computacional (Delphi) para elaboração do software de 

predição de resultados de estabilidade oxidativa. As análises de estabilidade oxidativa foram 

realizadas no equipamento Rancimat (teste de oxidação acelerado), segundo norma EN14112, 

sendo este já normatizado para análises de biodiesel. Para complementação da pesquisa, 

também foram realizados ensaios de análise térmica (TG-DTG) e espectroscopia na região 

Ultravioleta-visível (UV-vis) avaliando assim, o processo de autoxidação do biodiesel.   

Nesta vertente, o presente trabalho enfatiza os mecanismos de atuação dos 

antioxidantes avaliados, bem como, as causas que proporcionam a otimização do 

comportamento destes no decorrer do tempo. O trabalho traz consigo uma ferramenta 

computacional intitulada OXIBio, elaborada a partir dos dados experimentais através do qual, 

o resultado de estabilidade oxidativa pode ser predito variando a quantidade de antioxidante 

adicionado ao biodiesel e o tempo de armazenamento. 
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O trabalho também aborda a questão econômica, pois mesmo os antioxidantes 

sendo utilizado como aditivos, para grandes volumes, a questão econômica se torna fator 

preponderante na escolha do antioxidante a ser utilizado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a ação de antioxidantes derivados 

da biomassa e compará-los com aditivos comerciais, mediante técnicas analíticas, podendo 

assim, determinar as características estruturais necessárias para o desenvolvimento de um 

antioxidante mais eficaz, bem como, predizer as quantidades ótimas de aplicação de cada 

antioxidante e avaliar a autoxidação do biodiesel aditivado após 12 meses de armazenamento.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

•  Sintetizar biodiesel do óleo soja através da reação de transesterificação, uma vez 

que o óleo de soja corresponde a 81 % da matéria prima utilizada no Brasil para a síntese de 

biodiesel. 

•  Caracterizar o biodiesel produzido para a comprovação da eficiência do método 

de síntese e purificação do biocombustível produzido. 

•  Sintetizar o cardanol alquilado para inserir mais substituintes no anel fenólico. 

•  Realizar análises de estabilidade oxidativa do biodiesel com os antioxidantes da 

biomassa e comerciais. 

•  Analisar através de espectroscopia na região do Ultravioleta-visível (UV-vis) a 

degradação do biodiesel através da autoxidação. 

•  Avaliar o perfil de decomposição térmica do biodiesel, dos antioxidantes e suas 

formulações (biodiesel + antioxidante). 

•  Buscar correlações entre as técnicas de análise de estabilidade oxidativa, tais 

como Rancimat, TG e UV-vis. 

•  Desenvolver um software para o cálculo da quantidade de antioxidantes e 

determinação de sua estabilidade oxidativa de acordo com a quantidade de antioxidante e o 

tempo de estocagem. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será dado enfoque aos principais temas relacionados ao trabalho 

desenvolvido, iniciando-se pelo histórico da inserção dos biocombustíveis no mundo, 

principalmente no que se refere à produção de biodiesel, analisando seus aspectos econômicos 

e ambientais. Na sequência, apresentam-se a principal rota de obtenção de biodiesel, técnicas 

analíticas e requisitos de qualidade em especial a estabilidade à oxidação. 

 

3.1 Biocombustíveis no mundo 

 

Desde a revolução industrial, a sociedade moderna baseia seu desenvolvimento 

em fontes de energia não renováveis, especificamente, combustíveis como carvão e petróleo.  

As reservas mundiais de petróleo totalizam 1.652,61 bilhões de barris e o 

consumo anual deste combustível fóssil está estimado em 83 milhões de barris/dia (ANP, 

2012), conforme são ilustrados nas Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 
Figura 3.1 – Evolução das reservas provadas de petróleo no período de 2002 a 

2011. 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2012. 
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Figura 3.2 – Evolução da produção de petróleo no período de 2002 a 2011. 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2012.  
 

Pode-se observar na Figura 3.2 que o consumo de petróleo está a níveis cada vez 

mais crescentes, deste modo, é estratégico o aumento da produção de energias alternativas, 

dentre elas o biodiesel, obtido através de óleos e gorduras. 

O aproveitamento de óleos, gorduras e seus derivados começaram no final do 

século XIX, quando Rudolph Diesel, inventor do motor à combustão interna que leva seu 

nome. Em seus ensaios utilizou petróleo cru e óleo de amendoim. Razões de natureza 

econômica levaram ao completo abandono dos óleos vegetais como combustíveis à época. Na 

década de 70, o mercado de petróleo foi marcado por dois súbitos desequilíbrios entre oferta e 

demanda mundiais conhecidos como 1ª e 2ª Crises do Petróleo. Em resposta a estas crises, o 

mercado sentiu a necessidade de diminuir a dependência do petróleo, levando ao investimento 

no desenvolvimento de tecnologia de produção e uso de fontes alternativas de energia 

(GALVEAS, 1985). 

 

3.2 Biocombustíveis no Brasil 

 

Apesar das recentes descobertas de novas reservas de petróleo, principalmente na 

região do pré-sal, os investimentos na geração de biocombustíveis permanecem, pois é 

crescente a notoriedade dos biocombustíveis como fonte de energia estratégica para o país 

além de diversas vantagens para o desenvolvimento sustentável. A primeira experiência do 

Brasil com biocombustíveis deu-se em 1975, sob efeito do primeiro choque mundial de 

petróleo, quando o Governo Brasileiro criou o Programa Pró-Álcool. O interesse nacional 
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pelo uso de biodiesel como um combustível alternativo também foi despertado devido o 

segundo choque no preço do petróleo, que aconteceu no início da década de 80 (NAE, 2005).  

A subida escalada dos preços do petróleo e as crescentes preocupações ambientais 

no tocante às emissões de gases de efeito estufa levaram ao surgimento do biodiesel como 

uma alternativa ao óleo diesel (SHARMA e SINGH, 2008). 

Conforme os dados apresentados na Figura 3.3, percebe-se as variações do gasto 

com gasolina, o que dinamizou o desenvolvimento de biocombustíveis no Brasil. Na segunda 

metade da década de 80, o preço começou a cair, dificultando a sustentabilidade do Pró-

Álcool e desestimulando o desenvolvimento de uma política nacional de biodiesel. 
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Figura 3.3 – Preço internacional do barril de petróleo – eventos, 1970 a 2005.   

Fonte: BEA, 2008. 
 

Atualmente o preço do barril de petróleo está em crescimento, mesmo após 

declínio devido à crise do sistema financeiro mundial, ocorrida no segundo semestre de 2008, 

conforme mostra a Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Evolução dos preços médios anuais no mercado spot do petróleo do 

tipo Brent e WTI no período de 2002 a 2011. 

Fonte: Platt's Crude Oil Marketwire, 2012.  
 

No entanto, apesar das variações do preço do petróleo, no dia 6 de dezembro de 

2004, o Governo Federal inseriu o biodiesel na matriz energética brasileira a partir da criação 

de seu marco regulatório, por meio da Medida Provisória 214, convertida na Lei 11.097/2005, 

publicada no Diário Oficial da União em 13/01/2005. Conforme definido nesse marco, 

autorizou-se a mistura de 2 % em volume de biodiesel ao diesel (B2), desde janeiro de 2005, 

tornando-a obrigatória em 2008 (MME, 2004). Atualmente, a porcentagem de biodiesel ao 

diesel é de 5 %, conforme a Resolução n.º6, do CNPE (Conselho Nacional de Política 

Energética), publicada no dia 16 de setembro de 2009, onde estabeleceu a adição obrigatória 

de 5 % de biodiesel ao óleo diesel (B5), a partir de 1º de janeiro de 2010 (ANP, 2009). 

Sendo assim, desde a comercialização do biodiesel no país, sua produção só tem 

crescido conforme é mostrado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Gráfico da evolução da produção de biodiesel (B100) no período de 

2005 a 2011. 

Fonte: ANP, 2012. 
 

3.3 Biodiesel 

 

O biodiesel é um combustível composto de mono-alquil-ésteres de ácidos graxos 

de cadeia longa (com ou sem duplas ligações), derivados de fontes renováveis, como óleos 

vegetais, gorduras animais, óleos pós-fritura e óleo das vísceras de peixe, obtidos mais 

comumente pelas reações de transesterificação e esterificação com um álcool de cadeia curta 

(etanol ou metanol), (BONOMI, 2004). 

A grande vantagem do biodiesel é o seu uso direto em motores ciclo diesel com 

pouca ou sem nenhuma adaptação. Muitas das montadoras mantêm a garantia para motores 

que usem misturas com até 5 % de biodiesel, pois nessa porcentagem é considerado um 

aditivo, melhorando inclusive o poder de lubrificação. Como desvantagem cita-se os grandes 

volumes de glicerina previstos (subproduto), o qual só poderá ter mercado se comercializado 

a preços baixíssimos, geração de outros produtos e até mesmo a sua queima, vindo inclusive a 

afetar o mercado da indústria oleoquímica. 

Dentre as matérias-primas para a produção de biodiesel, podem-se citar os óleos 

vegetais ou animais e os óleos residuais (DIAS et al., 2013). Na Tabela 3.1 estão apresentadas 

algumas das matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel. 
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Tabela 3.1 – Classificação das matérias-primas para a produção de biodiesel. 

 Origem Natural Origem Residual 

Tipo de 
Matéria-
Prima 

Óleos e 
Gorduras 
de Animais 

Óleos e Gorduras 
Vegetais 

Óleos 
Residuais 
de Frituras 

Matérias Graxas 
de Esgoto 
 

Fonte 
 

Matadouros 
Frigoríficos 
Curtumes 
 

Plantações 
Agrícolas 
temporárias ou 
permanentes. 
Extrativismo 

Cocções 
comerciais e 
industriais 
 

Águas residuais 
de centros 
urbanos e  
indústrias 
 

Obtenção 
 

Extração com 
água e vapor 
 

Extração Mecânica 
Extração Solvente 
Extração Mista 

Acumulações 
e Coletas 
 

Em fase de 
pesquisa e 
desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de Carramenha, 2007. 

 

 
Figura 3.6 – Produção de plantas oleaginosas no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Vianna, 2006. 
 

Dentre as matérias-primas expostas na Figura 3.6, a soja dispõe de uma oferta 

muito grande, pois quase 85 % da produção de óleo no Brasil provêm dessa oleaginosa (ANP, 

2012). Contudo, os óleos não comestíveis começam a surgir como matéria-prima estratégica, 

uma vez que a sua produção não causa especulações no mercado. Em 2011 as matérias-primas 

utilizadas na produção de biodiesel (B100), somaram um volume de 2.672.771 m3, sendo que 
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desse volume, o quantitativo de óleo de soja utilizado para a síntese de biodiesel foi de 

2.171.113 m3, seguido pela gordura animal com 358.686 m3, óleo de algodão com 98.230 m3 

e por fim outros materiais graxos com 44.742 m3, conforme se pode visualizar na Figura 3.7. 

O óleo de soja é a principal matéria prima utilizada para a síntese do biodiesel, 

correspondendo a 81,2 % dentre as oleaginosas utilizadas. Devido a isso, foi o escolhido para 

a realização dos experimentos de síntese do biocombustível, podendo deste modo representar 

fidedignamente as condições comerciais atuais. 

 

 
Figura 3.7 – Matérias primas utilizadas na produção mensal de biodiesel (B100) 

no Brasil de 2005 a 2011. 

Fonte: ANP, 2012. 
 

O biodiesel possui miscibilidade aceitável ao diesel quando utilizado a 5 % e 

propriedade físico-química semelhante ao óleo diesel mineral, podendo ser usado em motores 

do ciclo diesel sem a necessidade de adaptações significativas ou onerosas (HAAS et al., 

2006).  

A utilização de biodiesel como combustível vem se apresentando bastante 

promissor no mundo, uma vez que se apresenta como um combustível estratégico em casos de 

crise energética, tanto no que se refere à produção petrolífera, mas também, para a geração de 

energia elétrica em termoelétricas.  
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3.3.1 Aspectos ambientais e econômicos 

 

Em escala global, as mudanças climáticas causadas por emissões de dióxido de 

carbono através da combustão de carvão e de petróleo são a principal força para incentivar a 

produção de biocombustíveis. O biodiesel tem uma viscosidade de 10 a 17 % vezes maior do 

que o óleo diesel (RAMÍREZ-VERDUZCO et al., 2011), e teores bem menores de enxofre, 

de monóxido de carbono (CO) e de aromáticos do que o óleo diesel (ISLAS et al., 2010). A 

mistura de biodiesel com diesel confere a este combustível, propriedades lubrificantes, 

permitindo a completa dessulfurização do diesel mineral no processo de refino (VIANNA, 

2006). Segundo Vianna (2006), uma mistura de biodiesel com diesel pode diminuir emissões 

de vários outros poluentes, além do enxofre (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 – Redução das emissões em relação ao diesel. 

Tipo de Emissão B100 (%) B20 (%) 
Hidrocarbonetos  56,3 11,0 

Particulados  55,4 18,0 

Óxidos de Nitrogênio  +5,8 +1,2 

Ar Tóxico 60 90 

Nota: B100 se refere a 100 % biodiesel e B20 se refere a uma mistura de 20 % de biodiesel com óleo diesel. 
Fonte: Vianna, 2006. 

 

Apesar de apresentar algumas desvantagens concernentes ao seu uso (maior 

instabilidade oxidativa, maior ponto de névoa, menor poder calorífico e aumento das emissões 

de NOx) (RAMÍREZ-VERDUZCO et al., 2011), o biodiesel apresenta inúmeras 

características que justificam a sua utilização, uma vez que estas desvantagens podem ser 

superadas pela adição de aditivos e otimização de processos desenvolvidos a partir do 

conhecimento aprofundado de suas propriedades, como é o caso no uso de antioxidantes.  

Hoekman e Robbins (2012), ressaltam que as emissões de monóxido de carbono e 

materiais particulados liberados pelo uso de biodiesel foram inferiores às do diesel 

convencional, enquanto que os níveis de gases nitrogenados foram em torno de 10 % maiores 

para o biodiesel. No entanto, a baixa concentração de enxofre confere ao biodiesel a vantagem 

da redução nas emissões de gases sulfurados (por exemplo, mercaptanas e dióxidos de 

enxofre) normalmente detectados no escape dos motores movidos a diesel. 

Quanto aos aspectos econômicos, o uso do biodiesel resulta em benefícios 

econômicos significativos para os setores rurais e urbanos, bem como para a balança 



Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica                                                                 Santos, F.F.P. 30            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

comercial do país (KNOTHE, 2006). Além de promover a construção de novas unidades de 

produção e da geração de novos empregos para o funcionamento destas unidades, o aumento 

do consumo de biodiesel representa uma nova alternativa para o uso de gorduras e óleos. 

Além disso, o aumento dos gastos associados ao aumento de investimentos para a produção 

de biodiesel e para a produção agrícola irá estimular a demanda agregada, criando novos 

postos de trabalho em toda a cadeia produtiva do biodiesel. 

 

3.3.2 Processo de síntese do biodiesel 

 

A reação de transesterificação é o método mais utilizado para a síntese do 

biodiesel e consiste na reação de um triglicerídeo com um álcool na presença de um 

catalisador (básico ou enzimático) obtendo-se como produtos: monoésteres de ácidos graxos e 

glicerina. (DESHMANE e ADEWUYI, 2013).   

A reação de transesterificação de óleos vegetais e de gorduras é uma seqüência de 

três reações reversíveis e consecutivas, nos quais os monoglicerídios e os diglicerídeos são os 

intermediários. No processo de transesterificação, os triglicerídeos são convertidos a 

diglicerídeos, em que estes por sua vez, são convertidos a monoglicerídeos, e então ao 

glicerol. Cada etapa produz uma molécula de éster metílico ou etílico de ácido graxo, a 

depender se o álcool utilizado for o metílico ou etílico (FREEDMAN et al., 1986). A Figura 

3.8 ilustra a equação da transesterificação via álcool metílico. 
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Figura 3.8 - Reação de transesterificação com álcool metílico. 

Fonte: FREEDMAN et al., 1986. 
 

Após a reação de transesterificação, a mistura reacional final é constituída por 

duas fases, uma superior que são os alquil ésteres de cadeia longa (biodiesel) e outra inferior, 

a glicerina, sendo então separadas por decantação e/ou por centrifugação. A fase mais densa é 



Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica                                                                 Santos, F.F.P. 31            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

composta pela glicerina bruta contendo o álcool, sais de ácidos graxos, mono e diglicerídeos e 

o catalisador, além de outras impurezas inerentes ao óleo vegetal. A fase menos densa é 

constituída por uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, conforme a natureza do álcool 

empregado, estando presentes também as impurezas supracitadas (LIAN, et al., 2012). O 

biodiesel pode ser usado puro ou em misturas com o óleo diesel, sem que a priori haja 

adaptação dos motores. Entretanto, percentuais superiores a 20 % requerem avaliações mais 

elaboradas no desempenho dos motores (SILVA, 2004). 

 

3.3.3 Estabilidade oxidativa do biodiesel 

 

A estabilidade oxidativa do biodiesel é a resistência apresentada pelos 

componentes lipídicos à reação de oxidação. O óleo de soja, reagente preponderante do 

biodiesel, é um dos óleos mais susceptíveis à oxidação, também conhecido como processo de 

rancidez oxidativa, devido ao seu maior grau de insaturação, caracterizado pelo alto teor de 

ácido linoléico (C18:2)  e pelo teor relativamente elevado de ácido linolênico (C18:3) 

(DAMASCENO, et al., 2013). 

O aumento do número de insaturações de um ácido graxo ocasiona a redução do 

seu ponto de ebulição. Quanto maior o grau de insaturação de um ácido, menor será sua 

estabilidade à oxidação (MORAES e SANTOS, 1997). O biodiesel por ser derivado de óleos 

e gorduras e encontra-se, portanto, sujeito ao processo de oxidação.  

A oxidação é proveniente de sucessivas reações radicalares que ocorrem nas 

insaturações dos ésteres das cadeias graxas, em contato com o oxigênio atmosférico. É 

acelerada pela presença de íons metálicos, luz, temperatura, radiação ionizante e outros 

agentes oxidantes, de modo a formar peróxidos e, consequentemente, outros produtos 

oxidativos (PULLEN e KHIZER, 2012).  

Os biodieseis podem ser oxidados por diferentes mecanismos, citam-se como 

exemplos reações hidrolíticas, oxidação enzimática, fotoxidação e autoxidação. Nas reações 

hidrolíticas as reações são catalisadas pelas enzimas lipase ou pela ação de calor e umidade, 

com formação de ácidos graxos livres (LAPUERTA, 2012). No mecanismo de oxidação 

enzimática, as reações ocorrem pela ação das enzimas lipoxigenases que atuam sobre os 

ácidos graxos poliinsaturados, catalisando a adição de oxigênio à cadeia hidrocarbônica 

poliinsaturada. O resultado é a formação de peróxidos e hidroperóxidos com duplas ligações 

conjugadas, que podem envolver-se em diferentes reações degradativas (MOSER, 2012). A 

fotoxidação de gorduras insaturadas é promovida essencialmente pela radiação UV em 
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presença de fotossensibilizadores (clorofila, mioglobina, riboflavina e outros), que absorvem a 

energia luminosa de comprimento de onda na faixa do visível e a transferem para o oxigênio 

triplete (3O2), gerando o estado singlete (
1O2). O oxigênio singlete reage diretamente com as 

ligações duplas por adição, formando hidroperóxidos diferentes dos que se observam na 

ausência de luz e de sensibilizadores, e que por degradação posterior originam aldeídos, 

álcoois e hidrocarbonetos (BERGER e HAMILTON, 1995). A autoxidação é o principal 

mecanismo de oxidação dos óleos e gorduras, consequentemente, também do biodiesel, que 

será discutido a seguir. 

FARMER et al., (1942) descreve a autoxidação, como uma reação em cadeia 

constituída por três etapas distintas: 

a) Iniciação - Ocorre a formação dos radicais livres do ácido graxo devido à 

retirada de um hidrogênio do carbono alílico na molécula do ácido graxo, em condições 

favorecidas por luz e calor; 

b) Propagação - Os radicais livres que são prontamente susceptíveis ao ataque do 

oxigênio atmosférico, são convertidos em outros radicais, aparecendo os produtos primários 

de oxidação (peróxidos e hidroperóxidos) cuja estrutura depende da natureza dos ácidos 

graxos presentes. Os radicais livres formados atuam como propagadores da reação, resultando 

em um processo autocatalítico; 

c) Término - Dois radicais combinam-se, com a formação de produtos estáveis 

(como álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e outros hidrocarbonetos, além de produtos 

resultantes de dimerização e polimerização - produtos secundários de oxidação) obtidos por 

cisão e rearranjo dos peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis).  

Todas estas etapas são vistas na Figura 3.9, a qual ilustra o esquema geral do 

mecanismo da autoxidação. 
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Figura 3.9 – Esquema geral do mecanismo da autoxidação. RH - ácido graxo 

insaturado; R* - radical livre; ROO*- radical peróxido e ROOH – hidroperóxido. 

Fonte: Wang et al., 1995.  
 

Farmer et al., (1942) propuseram uma sequência de reações inter-relacionadas 

para explicar o processo de autoxidação, demonstrado na Figura 3.10. 

Para a verificação da estabilidade oxidativa do biodiesel e outros combustíveis, 

diversas análises tais como teste em Rancimat, Termogravimetria, PDSC, Petrox e UV-vis 

têm sido utilizadas. Estes métodos de determinação da estabilidade oxidativa surgiram numa 

tentativa de predizer a vida-de-prateleira de óleos e gorduras, pois o acompanhamento das 

alterações ocorridas nestes produtos, nas condições de armazenamento, é lento e pode 

consumir grande quantidade de reagentes.  

Alguns dos métodos de avaliação da estabilidade oxidativa monitoram as 

alterações ocorridas na amostra mediante análises como: índice de peróxidos, análise 

sensorial, determinação de dienos conjugados, valor de carbonila, análise de voláteis, entre 

outras (PULLEN e KHIZER, 2012). 

O método de análise de estabilidade oxidativa via Rancimat é o mais utilizado e 

baseia-se na metodologia de ensaio acelerado originalmente proposta por Hardorn e Zurcher 

(ANTONIASSI, 2001) e (HADORN e ZURCHER, 1974). Este método consiste em expor a 

amostra (3,0 g), em um fluxo de ar (10 L/h) à 110 ºC. Segundo a resolução ANP nº 14, de 

11/05/2012 - DOU 18/05/2012 da ANP, a norma para determinar a estabilidade oxidativa de 

biodiesel é a EN 14112. 
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Figura 3.10 – Mecanismo de oxidação do éster do ácido linoléico.  

Fonte: Adaptado de Farmer et al., (1942). 
 

O período de indução (PI) é encontrado quando ocorre um súbito aumento na 

concentração dos produtos de degradação formados, que é registrado pelo equipamento, 

devendo ser em um tempo superior à 6 h.  
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As técnicas termoanalíticas têm-se tornado um instrumento de grande importância 

nos estudos da cinética, período de indução e mecanismo de substâncias, principalmente pelo 

fato de fornecer informações muitas vezes ausentes em métodos convencionais, além de 

serem análises mais rápidas que o teste de oxidação acelerada pelo Rancimat e utilizar 

quantidade de amostras bem inferiores à de outros métodos. Como desvantagem da análise 

térmica cita-se os custos operacionais uma vez que se trata de uma análise minuciosa a qual 

necessita de pessoal técnico qualificado para operação e interpretação dos resultados.  

Existem várias técnicas termoanalíticas, cada qual associada a uma determinada 

propriedade física. A Tabela 3.3 apresenta as mais utilizadas. 

Ionashiro e Giolito (1980) apresentaram padrões para nomenclatura e abreviaturas 

das técnicas termoanalíticas em português. As técnicas termoanalíticas usadas neste trabalho 

foram Termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG). 

 

Tabela 3.3 – Técnicas termoanalíticas. 

Propriedade Técnica Sigla 

Massa 
Termogravimetria TG 

Derivada da termogravimetria DTG 

Temperatura Analise térmica diferencial DTA 

Entalpia 
Calorimetria exploratória 

Diferencial 
DSC 

Dimensões Termodilatometria TD 

Propriedades mecânicas 
Analise termomecânica TMA 

Analise dinâmico-mecânica DMA 

 

Na Termogravimetria (TG) pode-se acompanhar a variação de massa de uma 

amostra em função do tempo (a uma temperatura controlada), ou ainda em função de uma 

programação de temperatura. Os resultados obtidos são gráficos denominados de curvas 

termogravimétricas, nas quais é possível determinar a pressão de vapor e entalpia de 

vaporização de aditivos voláteis; determinar a umidade, volatilidade, e composição de cinzas; 

estudo da cinética das reações envolvendo espécies voláteis; oxidação; estudo da desidratação 

e da higroscopicidade; identificação de polímeros novos, conhecidos e intermediários; 

propriedades magnéticas como temperatura Curie, suscetibilidade magnética; reações no 

estado sólido que liberam produtos voláteis e Taxas de evaporação e sublimação. 
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Neste trabalho, utilizou-se a termogravimetria dinâmica, onde a amostra foi 

submetida a uma variação programada de temperatura, monitorando-se a perda de massa. 

A termogravimetria derivada (DTG) é a representação matemática da derivada da 

curva TG e permite definir com maior precisão os inícios e finais dos eventos térmicos e 

verificar a presença de eventos simultâneos (LOMONACO et al., 2012). 

O método de espectrometria na região do ultravioleta-visível é um método não 

destrutivo de verificação dos produtos de oxidação, sendo assim, bastante utilizado 

ultimamente no fornecimento de dados analíticos sobre a degradação do biodiesel 

(ALMEIDA et al., 2011). A espectroscopia de absorção utiliza radiações electromagnéticas 

entre 190 nm e 800 nm, e é dividida em regiões ultravioleta (UV, 190-400 nm) e visível 

(visível, 400 - 800 nm). A técnica estuda as mudanças nos níveis de energia  eletrônica dentro 

da molécula, às quais, variam devido a transferência de elétrons a partir de orbitais π. Fornece 

comumente o conhecimento sobre o elétrons π, insaturações, compostos aromáticos 

(SOLOMONS, 2002). Portanto, os dienos conjugados presentes no biodiesel oxidado podem 

ser monitorado por espectroscopia UV-visível.  Esta é uma análise importante na verificação 

os produtos de oxidação do processo de autoxidação, uma vez que não há aumento de 

temperatura ou adição de oxigênio. 

Durante o processo de oxidação do biodiesel, quase imediatamente depois que os 

peróxidos são formados, as ligações duplas não conjugadas que estão presentes no biodiesel 

são convertidas em ligações duplas conjugadas (ALMEIDA, 2007). Estas ligações duplas 

absorvem fortemente a 232 nm, devido a isso, diversos autores têm utilizado a espectroscopia 

de ultravioleta e índice de peróxidos (PV), para avaliar a degradação oxidativa do biodiesel 

(VICENTE et al., 2006).  

Para evitar a autoxidação de óleos e gorduras há a necessidade de diminuir a 

incidência de todos os fatores que a favorecem. Mantendo-se ao mínimo os níveis de energia 

(temperatura e luz), responsáveis pelo desencadeamento do processo de formação de radicais 

livres evitando a presença de traços de metais no óleo, bem como o contato com oxigênio. 

Estas são as principais formas de mitigar a oxidação. É possível também bloquear a formação 

de radicais livres por meio de aditivos, ou seja, os antioxidantes, os quais, em pequenas 

quantidades, atuam interferindo os processos de oxidação dos lipídios (KIVEVELE et al., 

2011). Para discorrer acerca dos antioxidantes, foi criado um capítulo para tal fim. 
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3.4 Antioxidantes 

 

Os antioxidantes são substâncias que impedem e/ou minimizam a formação de 

compostos como peróxidos, aldeídos, cetonas, dímeros e polímeros, que são produtos 

formados por termo-oxidação de óleos e gorduras. Sua atuação ocorre impedindo a etapa 

inicial da autoxidação, que corresponde à formação de radicais livres, removendo-os do meio 

(KIVEVELE et al., 2011). 

Para tornar o biodiesel dentro das especificações impostas pela ANP, aditivos 

antioxidantes, de origens sintéticas ou naturais são então adicionados. Os antioxidantes 

apresentam-se como alternativa para prevenir a deterioração oxidativa de derivados de ácidos 

graxos, uma vez que são substâncias capazes de retardar ou reduzir a velocidade da oxidação 

e podem ser classificados, de maneira geral, como naturais e sintéticos (POLAVKA et al., 

2005 e LOH et al., 2006). 

Dentre estes existem os primários, removedores de oxigênio, biológicos, agentes 

quelantes e antioxidantes mistos (RAMALHO e JORGE, 2006). 

Os primários são compostos fenólicos que promovem a remoção ou inativação 

dos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação, através da doação 

de átomos de hidrogênio a estas moléculas, interrompendo a reação em cadeia. A Figura 4.1 

apresenta o mecanismo de reação (FRANKEL, 1993). 

 

ROO● + AH → ROOH + A● 

R● + AH → RH + A● 

Figura 3.11 – Mecanismo de reação para os antioxidantes primários. ROO● 

e R● - radicais livres. 

Fonte: FRANKEL, 1993. 
 

Na Figura 3.11 AH é o antioxidante com um átomo de hidrogênio ativo e A● é o 

radical estável. O átomo de hidrogênio ativo do antioxidante reage com radicais livres R● e 

ROO● com maior facilidade que o hidrogênio alílico das moléculas insaturadas. Assim, 

formam-se espécies inativas para a reação em cadeia e um radical estável (A●) procedente do 

antioxidante. Este radical, estabilizado por ressonância, não tem a capacidade de iniciar ou 

propagar as reações em cadeia. 
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Dentre os diversos antioxidantes sintéticos, os mais utilizados na indústria são: 

3,5-di-t-butil- 4-hidroxitolueno (BHT); 2 e 3-t-butil-4-metil-metoxifenol (BHA); propil galato 

(PG), t-Butil-Hidroquinona (TBHQ), conforme pode-se observar as estruturas fenólicas na 

Figura 3.12.  

O BHA é um antioxidante de pouca estabilidade frente a elevadas temperaturas, 

mas é particularmente efetivo no controle de oxidação de ácidos graxos de cadeia curta, como 

aqueles contidos em óleo de coco e palma (BOBBIO & BOBBIO, 2001). 

O PG é um éster do 3,4,5 ácido triidroxibenzóico. Possui ótima de atividade como 

antioxidante e quando usado em níveis elevados pode atuar como pró-oxidante. Seu poder 

para estabilizar alimentos fritos, massas assadas e biscoitos preparados com gorduras é baixo. 

O TBHQ é um pó cristalino branco e brilhoso, moderadamente solúvel em óleos e 

gorduras e não se complexa com íons de cobre e ferro, como o galato. É considerado, em 

geral, mais eficaz em óleos vegetais do que o BHA ou o BHT; em relação à gordura animal, é 

tão efetivo quanto o BHA e mais efetivo do que o BHT ou o PG. O BHQ é considerado 

também o melhor antioxidante para óleos de fritura, pois resiste ao calor e proporciona uma 

excelente estabilidade para os produtos acabados (FERRARI e SOUZA, 2009). 

O BHA e o TBHQ são os mais utilizados na conservação de óleos vegetais 

estocados (SCHAHIDI et al., 1992). 

 

 
Figura 3.12 – Estrutura fenólica dos antioxidantes sintéticos. 

Fonte: RAMALHO e JORGE, 2006. 
 

A estrutura fenólica destes compostos permite a doação de um próton a um radical 

livre, regenerando, assim, a molécula do acilglicerol e interrompendo o mecanismo de 



Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica                                                                 Santos, F.F.P. 39            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

oxidação por radicais livres. Dessa maneira, os derivados fenólicos transformam-se em 

radicais livres. Entretanto, estes radicais podem se estabilizar sem promover ou propagar 

reações de oxidação (SHETTY et al., 2005).  

Dentre os antioxidantes naturais, encontram-se os tocoferóis, que são 

antioxidantes monofenólicos que ajudam a estabilizar a maioria dos óleos vegetais. São 

classificados em oito diferentes compostos pertencendo a duas famílias distintas: os tocóis e 

os tocotrienóis, tendo como prefixos as letras gregas α, β, γ e δ dependendo do número e da 

posição dos grupos metílicos ligados ao anel aromático, são chamados de α, β, γ e δ –

tocoferóis (Figura 3.13), sendo que a atividade antioxidante decresce do δ para o α-tocoferol 

(PALOZZA et al., 2008).  

 

 
Figura 3.13 – Estrutura química do tocoferol 

Fonte: Palozza et al., 2008. 
 

Os antioxidantes derivados da biomassa são bastante promissores uma vez que 

são originários de matéria prima de baixo valor comercial, vindo a tornarem-se compostos de 

alto valor agregado. Dentre os antioxidantes derivados da biomassa pode-se dar destaque ao 

cardanol, sendo este derivado do Líquido da Casca da Castanha do Caju (LCC). 

O LCC representa aproximadamente 25 % do peso da castanha é considerado um 

subproduto do agronegócio do caju, de baixíssimo valor agregado (MAZZETTO e 

LOMONACO, 2009). É uma das fontes mais ricas de lipídios fenólicos não-isoprenoides de 

origem natural, cuja composição química principal é ácido anacárdico (1,09 - 1,75 %), 

cardanol (67,82 - 94,60 %), cardol (3,80 - 18,86 %) e 2-metil cardol (3,05 - 4,0 %) 

(TREVISAN et al., 2006). 
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Os antioxidantes utilizados neste trabalho foram dois oriundos da biomassa 

(cardanol hidrogenado e cardanol alquilado) e dois comerciais (BHT e ionol). Estes 

antioxidantes foram utilizados por todos serem fenólicos e através do estudo poder verificar 

que características possibilitam a melhoria de um em relação ao outro, podendo desta forma a 

síntese de antioxidante a partir da biomassa com elevada ação antioxidante.  

 

3.4.1 Cardanol hidrogenado (3-n-pentadecilfenol) 

 

O cardanol hidrogenado é obtido através da hidrogenação do Líquido da Casca da 

Castanha de Caju (LCC) na presença de catalisadores como cobre, negro de paládio, negro de 

platina, níquel-Raney ou misturas desses materiais, em diferentes temperaturas e pressão. O 

fluxograma de obtenção do cardanol hidrogenado pode ser visto na Figura 3.14. 

 

                                                     
                   Cajueiro                                             Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC) 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
Figura 3.14 – Processo de síntese do cardanol hidrogenado. 
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Fórmula Química do 
Cardanol Hidrogenado 

Hidrogenação 

Aquecimento 
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O cardanol hidrogenado utilizado na pesquisa foi gentilmente cedido pelo 

Laboratório de Produtos e Tecnologia em Processos – LPT/UFC.  

 

3.4.2 BHT 

 

É um composto orgânico lipossolúvel e antioxidante usado como conservante para 

alimentos e também para cosméticos, remédios, combustível e borracha e sua fórmula 

molecular é mostrada na Figura 3.15. 

O BHT tem sua ação antioxidante atribuída à presença de grupos ativadores no 

anel aromático, orto e para substituídos, contribuindo para a melhor deslocalização de 

elétrons e estabilização de radicais livres, formados nos processos oxidativos. A presença de 

grupos alquila (ativadores) na posição para do anel aromático, favorece a deslocalização 

eletrônica e a estabilização dos radicais fenoxil formados durante a reação. Isso mostra que a 

estrutura do antioxidante é fundamental para a atividade do mesmo (atividade protetora), 

minimizando os efeitos tóxicos da decomposição termo-oxidativa de ácidos graxos 

insaturados (LITWINIENKO et al., 1999).  

 

 

Figura 3.15 – Estrutura química do BHT. 

Fonte: RUDNIK et al., 2001. 
 

A Figura 3.16 Ilustra o mecanismo de ação do BHT, sendo este o mecanismo 

análogo aos demais compostos fenólicos. 
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Figura 3.16 – Mecanismo de ação do BHT.  

Fonte: Adaptado : RUDNIK et al., 2001. 

 

3.4.3 Cardanol hidrogenado alquilado – (2-terc-butil-5-n-pentadecilfenol) 

 
O cardanol alquilado foi obtido através do processo de derivatização do cardanol 

(reações de alquilação). Este processo é realizado para melhorar as características 

antioxidantes através da substituição de um grupamento terc-butil na posição para. A Figura 

3.17 apresenta o esquema reacional proposto para obtenção do cardanol alquilado.  
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Cl + ZnCl2 Cl ZnCl2+ -
+ -ZnCl3OH C15H31

OH C15H31HCH3C
CH3C CH3CH3 CH3CH3H3C CCH3CH3H3C C+CH3CH3H3C C+ CH3H3C

OHC C15H31H3C CH3H3C +  HCl  +  ZnCl2
b 

Figura 3.17 – Esquema reacional proposto para obtenção do cardanol alquilado.  

Fonte: Adaptado de FAÇANHA, 2008.  
 

3.4.4 Ionol 

 

 O antioxidante ionol foi gentilmente cedido pelo Grupo de Inovações Tecnológicas 

Químicas e Especialidades Químicas (GRINTEQUI) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). O ionol é uma mistura de compostos alquilados (Figura 3.18), apresentando 

coloração amarelada e estado físico líquido. Ele é utilizado como um antioxidante em óleos 

lubrificantes, biodiesel, polímeros, dentre outros produtos.  

 

OH

+

OH

 
Figura 3.18 – Estrutura molecular do ionol. 

 

Na composição do ionol ocorre majoritariamente o composto 2,5,di-terc-

butilfenol com 86 % da mistura, e 14 % do 2,4,6-tri- terc-butilfenol (RIOS, et al., 2011) . 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Neste capítulo serão apresentados os materiais de que se fez uso na presente tese; 

assim como, serão descritos os métodos utilizados para a síntese e caracterização dos 

compostos formados. Os experimentos foram realizados no Núcleo de Análise e 

Desenvolvimento de Processos (NA&DP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Laboratório de Referência em Biocombustíveis (LARBIO) do Núcleo de Tecnologia 

Industrial do Ceará (NUTEC) e no Laboratório do Grupo de Inovações Tecnológicas 

Químicas e Especialidades Químicas (GRINTEQUI) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). 

 

4.1 Óleo de soja 

 

O óleo de soja foi obtido da empresa Bunge Alimentos S.A. (Ipojuca, PE, Brasil) 

com densidade de 917,0 kg/m3 e composição química basicamente composta por 53 % de 

ácido linoléico, 24 % ácido oléico, 8 % ácido linolênico e 11 % de ácido palmítico. Baseado 

na composição química do óleo calculou-se a massa molecular do óleo 890 g/mol. Outras 

características físico-químicas são mostradas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Características físico-químicas do óleo de soja. 

Índices Unidades Valores  

Massa Específica (25 ºC) g / cm³ 0,92 

Índice de Iodo g I2 / 100g 130,3 

Índice de Saponificação mg KOH/g 195,2 

Índice de Acidez mg KOH/g  0,21 

 

Na Tabela 4.2 observam-se a composição do óleo de soja quanto aos ácidos 

graxos presentes, podem-se observar a maior concentração de ácido linoléico, o qual é 

composto por duas insaturações. As insaturações favorecem o processo de oxidação. Deste 

modo, o biodiesel a partir deste óleo é altamente suscetível à oxidação, sendo assim, excelente 

substrato para a avaliação dos antioxidantes avaliados. Portanto, esta característica de alto 

percentual de insaturações contribuiu para a escolha do óleo de soja na síntese do biodiesel, 

uma vez que, quanto maior o grau de insaturação, maior será a suscetibilidade à oxidação, 

podendo-se desta forma, avaliar eficazmente a ação dos antioxidantes avaliados. 
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Tabela 4.2 – Composição do óleo de soja. 

Ácidos Graxos Estrutura Valores de Referência 

Ácido Mirístico C 14:0 < 0,5 

Ácido Palmítico C 16:0 7,0 - 14,0 

Ácido Palmitoleico C 16:1 < 0,5 

Ácido Esteárico C 18:0 1,4 - 5,5 

Ácido Oleico (Ômega 9) C 18:1 19,0 - 30,0 

Ácido Linoleico (Ômega 6) C 18:2 44,0 - 62,0 

Ácido Linolênico (Ômega 3) C 18:3 4,0 - 11,0 

Ácido Araquídico C 20:0 < 1,0 

Ácido Eicosenoico C 20:1 < 1,0 

Ácido Behênico C 22:0 < 0,5 

Fonte: RDC Nº482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA. 

 

4.2 Preparação do biodiesel 

 

O biodiesel utilizado nos experimentos foi sintetizado através da reação de 

transesterificação do óleo de soja com álcool metílico, tendo-se o NaOH como catalisador. A 

reação ocorreu em um balão sob aquecimento e com refluxo de metanol por um período de 60 

min. As condições experimentais foram: razão molar 6:1 (álcool: óleo) e 0,5 % (m/m) de 

NaOH  a uma temperatura de 45 ºC, conforme se observa na Figura 4.1 (a). Após a reação de 

transesterificação, a mistura reacional foi vertida a um funil de separação o qual permaneceu 

até completa separação das fases éster/glicerina, por gravidade (Figura 4.1 (b)). Após esta 

etapa de separação, a fase éster passou por três lavagens com água (10% m/m) para retirar o 

catalisador e o álcool em excesso (Figura 4.1 (c)). Na Figura 4.1 (d), observa-se a diferença de 

coloração da água residual do processo de lavagem do biodiesel. Logo em seguida, o 

biodiesel passou por etapa de desumidificação em rotaevaporador estando pronto para ser 

aditivado com os antioxidantes, como se observa nas Figuras 4.1 (e) e (f).  
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Figura 4.1 – Etapas do processo de transesterificação metílica do óleo de soja. (a) 

transesterificação; (b) decantação da glicerina; (c) lavagem; (d) água de lavagem; (e) 

desumidificação; (f) biodiesel final. 

 

4.3 Métodos analíticos para caracterização do biodiesel 

 

Para a caracterização do biodiesel obtido ao longo do trabalho foram empregados 

vários métodos analíticos. Os principais métodos utilizados estão descritos nas metodologias 

oficiais da American Oil Chemists Society (A.O.C.S.) e na metodologia oficial da American 

Society for Testing and Materials (ASTM), International Organization for Standardization 

(ISO) e do Comité Européen de Normalisation (CEN).  

O biodiesel (B100) foi caracterizado conforme as características físico-químicas 

de índice de acidez, densidade, viscosidade, umidade, índice de iodo e teor de éster de acordo 

com as metodologias anteriormente descritas. 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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4.3.1 – Teste de oxidação acelerada via Rancimat 

 

A oxidação é causada a partir da reação do oxigênio atmosférico com os ácidos 

graxos insaturados dos óleos e gorduras, sendo acelerada pela presença de íons metálicos e 

luz, e inibida através da presença de antioxidantes. 

Os ensaios de estabilidade oxidativa para as amostras de biodiesel de soja foram 

realizados através do equipamento Rancimat modelo 873-Metrohm (Figura 4.2), segundo 

norma EN14112.  

Pesaram-se aproximadamente 3 (três) gramas da amostra de biodiesel diretamente 

no tubo de ensaio. No Rancimat, a determinação da estabilidade oxidativa é baseada no 

aumento da condutividade elétrica (HADORN e ZURCHER, 1974). O biodiesel é 

prematuramente envelhecido pela decomposição térmica. Os produtos formados pela 

decomposição são soprados por um fluxo de ar (10 L/h a 110 ºC) para dentro de uma célula 

de medição abastecida por água bidestilada e deionizada. O tempo de indução é determinado 

pela medida da condutividade, a avaliação é completamente automática. 

 

 
Figura 4.2 – Rancimat. 

 

A oxidação forçada é obtida fazendo-se uma corrente de ar atravessar o 

combustível. Vapores gerados pelo processo de oxidação são carregados juntamente com o ar 

e capturados em um frasco contendo água, conforme ilustra a Figura 4.3. A solução aquosa 

obtida tem a sua condutividade monitorada.  
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Figura 4.3 – Modelo esquemático do teste acelerado de oxidação via Rancimat. 

Fonte: Adaptado de GALLINA, 2011. 

 

O período de indução corresponde ao tempo, em horas, necessário a um aumento 

rápido na condutividade medida, de acordo com o que apresenta a Figura 4.4, sendo que, de 

acordo com o regulamento técnico da ANP, o valor mínimo de estabilidade à oxidação é de 6 

h. 

 

 
Figura 4.4 – Análise da figura do teste de oxidação acelerada via Rancimat. 

Fonte: Adaptado de GALLINA, 2011. 
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As amostras de Biodiesel foram armazenadas por 12 meses sendo realizadas 

análises de estabilidade oxidativa em duplicata nos períodos de 0, 2, 4, 6, 9 e 12 meses em 

vidro âmbar, isolado da luz natural ou artificial e em temperatura de 22 ± 3 ºC. 

O teste de oxidação acelerado via Rancimat foi utilizado por ser uma técnica 

mundialmente difundida para análises de estabilidade oxidativa e ser aceito pela ANP na 

certificação do biodiesel, segundo a Norma EN 14112. 

 

4.3.2 Análise termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica realizada foi a dinâmica, no qual a temperatura varia 

de maneira pré-determinada a uma razão de aquecimento linear (constante). Para a realização 

da análise, foi adicionado em um cadinho de platina uma massa média de 8 ± 1 mg da 

amostra. A análise foi realizada no analisador térmico modelo DTG – 60 SHIMADZU 

(Figura 4.5), com uma taxa de aquecimento constante de 10 ºC/min, vazão de nitrogênio de 

50 ml/min e faixa de aquecimento de 30 a 600 ºC. 

 

 
Figura 4.5 – Analisador Térmico DTG – 60 SHIMADZU. 

 

A TG foi realizada para avaliar o comportamento dos antioxidantes em seu estado 

puro bem como de misturas de antioxidantes com biodiesel quando submetidas a temperaturas 

elevadas. 
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Como vantagens desta análise podem-se destacar a pequena quantidade de 

amostra para as análises, grande variedade de resultados em um único gráfico e não 

necessidade de preparo da amostra. 

 

4.3.3 Espectroscopia na região do Ultravioleta-visível (UV-vis) 

 

A análise de espectroscopia na região do Ultravioleta-visível (UV-vis) foi 

utilizada na detecção dos produtos de oxidação formados, em especial os dienos conjugados. 

A análise foi realizada em um equipamento modelo HITACHI U-3000, utilizando-se a faixa 

de varredura de 200-800 nm, com cubeta de quartzo de 1 cm. As amostras foram diluídas na 

proporção de 1:1000 (v/v) em hexano, tendo sido realizadas em duplilcata.  

Através da espectroscopia do UV-vis verificou-se o comportamento do processo 

de autoxidação, uma vez que o processo analítico em UV-vis não envolve aumento de 

temperatura. Nos outros métodos analíticos citados, as amostras foram submetidas à 

condições de favorecimento da oxidação, através do aumento de temperatura, o que não 

ocorre com a análise de UV-vis. 

 

4.4 Obtenção do cardanol alquilado 

 

A síntese do cardanol alquilado foi realizada no laboratório do GRINTEQUI, 

tendo sido utilizada a seguinte metodologia: em um balão de fundo redondo (100 mL) foram 

adicionados cardanol (3,3 mmol), ZnCl2 (3,3 mmol: catalisador) e cloreto de terc-butila (3,3 

mmol), em clorofórmio (20 mL), conforme ilustra a Figura 4.6. A reação foi realizada a uma 

temperatura de 60 °C (± 1 °C), agitação constante e sob-refluxo por um período de 2 h e 30 

min, quando não mais se observou nas cromatoplacas, as mudanças relacionadas às 

intensidades das manchas do material de partida e/ou do produto formado. No monitoramento 

por cromatografia de camada delgada (CCD), as alíquotas reacionais e o material de partida 

(cardanol) foram dissolvidos em hexano recuperado e aplicados sobre a cromatoplaca. 

Utilizou-se como fase móvel uma mistura binária de hexano: diclorometano (70:30) e após 

eluição, as cromatoplacas foram reveladas em vapor de iodo. Ao término da reação a mistura 

foi transferida para um funil de separação, iniciando os processos de lavagem: inicialmente 

com 50 mL da solução de bicarbonato de sódio 5 % (m/v); em seguida, com 100 mL de água 

destilada. O material obtido foi seco com sulfato de sódio anidro, filtrado e submetido à 

rotaevaporação para recuperação do solvente. O sólido formado, de coloração esbranquiçada, 
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foi purificado por cromatografia em coluna empregando como eluente a mistura binária 

hexano: diclorometano em proporção similar à da etapa de monitoramento por CCD, obtendo 

o produto na 1ª fração, com 90 % de rendimento (massa molar = 360 g/mol; fórmula 

molecular = C25H44O).  

 

 
Figura 4.6 – Aparato experimental para obtenção do cardanol alquilado.   

 

4.5 Planejamento experimental 

 

O método de planejamento de experimentos apresenta muitas aplicações em 

diversas áreas da engenharia química, como no desenvolvimento e na otimização de 

processos, além da identificação de problemas decorrentes destes processos; na avaliação de 

novos materiais; nos testes de durabilidade e na confiabilidade de testes de desempenho. Esse 

método permite resolver eficientemente os problemas durante os estágios iniciais do 

processamento do produto, apresentando assim, um elevado potencial em diminuir o custo 

global do produto, reduzir o tempo de desenvolvimento e aumentar a produtividade. 

Planejamentos estatísticos são muito úteis para medir efeitos (ou influências) de 

uma ou mais variáveis na resposta de um processo. Muitos pesquisadores utilizam o 

planejamento experimental para a realização de experimentos na produção de biodiesel. 

Para a análise dos antioxidantes utilizados no biodiesel do óleo de soja, as 

variáveis escolhidas foram: tipo de antioxidante, quantidade de antioxidante. A Tabela 4.3 

apresenta a faixa de valores assumidos para cada uma das variáveis 
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Tabela 4.3 – Níveis assumidos pelas variáveis. 

Variável Faixa de Valores 

Antioxidante 
BHT, ionol, cardanol 

hidrogenado e cardanol alquilado 

Concentração de antioxidante 300 a 4000 mg/kg 

 
As análises foram realizadas em duplicata pelo método Rancimat (teste de 

oxidação acelerada) obedecendo a matriz de experimentos conforme ilustra a Tabela 4.4 

 

Tabela 4.4 – Matriz de experimentos. 

Corrida Antioxidante 
Concentração 

(mg/kg) 
Corrida Antioxidante 

Concentração 

(mg/kg) 

1 BHT 
300 

17 
cardanol 

hidrogenado 
300 

2 BHT 
600 

18 
cardanol 

hidrogenado 
600 

3 BHT 
900 

19 
cardanol 

hidrogenado 
900 

4 BHT 
1200 

20 
cardanol 

hidrogenado 
1200 

5 BHT 
1500 

21 
cardanol 

hidrogenado 
1500 

6 BHT 
2000 

22 
cardanol 

hidrogenado 
2000 

7 BHT 
3000 

23 
cardanol 

hidrogenado 
3000 

8 BHT 
4000 

24 
cardanol 

hidrogenado 
4000 

9 ionol 
300 

25 
cardanol 
alquilado 

300 

10 ionol 
600 

26 
cardanol 
alquilado 

600 

11 ionol 
900 

27 
cardanol 
alquilado 

900 

12 ionol 
1200 

28 
cardanol 
alquilado 

1200 

13 ionol 
1500 

29 
cardanol 
alquilado 

1500 

14 ionol 
2000 

30 
cardanol 
alquilado 

2000 

15 ionol 
3000 

31 
cardanol 
alquilado 

3000 

16 ionol 
4000 

32 
cardanol 
alquilado 

4000 
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Para a verificação do processo de autoxidação em função do tempo de 

armazenagem, as amostras foram reavaliadas após 2, 4, 6, 9 e 12 meses de armazenamento.  

 

4.6 Programação em Delphi para elaboração do OXIBio 

 

O software intitulado OXIBio surgiu da necessidade de trazer para o operador 

industrial uma ferramenta computacional que o auxilie a realizar cálculos para a determinação 

da quantidade de aditivos/antioxidantes necessários para obter uma determinada concentração 

mássica, sendo esta a primeira funcionalidade do programa. As demais funcionalidades são de 

grande valia para que as empresas produtoras e exportadoras de biodiesel consigam predizer a 

qualidade de seu produto mesmo após grande tempo de estocagem, inclusive diminuir custo 

com a adição de antioxidante.   

O programa foi desenvolvido, utilizando os dados experimentais da estabilidade 

oxidativa do biodiesel de soja aditivado com BHT, ionol, Cardanol Hidrogenado e Cardanol 

alquilado nas concentrações mássicas de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg 

tendo sido realizado análises nos tempos de estocagem iguais a 0, 2, 4, 6, 9 e 12 meses. 

Para o programação do software OXIBio, utilizou-se a ferramenta computacional 

Delphi 7®.  Esta versão foi lançada no ano de 2002, desenvolvida pela Borland Software 

Corporation de um compilador com programação orientada a objetos. Neste tipo de 

programação, os objetos (modelos de objetos reais com seus estados e comportamentos) são 

utilizados pelo programador de acordo com seus interesses. A programação tem por objetivo 

determinar as relações entre os objetos e como essas interações irão ocorrer. Desta forma, a 

programação orientada a objetos torna-se mais fácil de manipular e realizar manutenção. O 

código fonte gerado é então formado pelos objetos visíveis (como telas, botões, textos, dentre 

outros) e a programação no editor de código informando quais as características de cada 

objeto, se irá receber algum tipo de variável e como interage com os demais objetos de acordo 

com as ações e variáveis influenciadoras sobre este. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e a discussão referente aos 

experimentos realizados. O capítulo está dividido em cinco grupos. No primeiro, apresentar-

se-á o resultado de caracterização do biodiesel produzido, os dois seguintes discorrerão acerca 

dos resultados de estabilidade oxidativa com o uso dos antioxidantes comerciais e da 

biomassa. Por fim, será realizado um comparativo entre os antioxidantes, bem como serão 

apresentados os resultados preditos através do software desenvolvido, intitulado OXIBio.  

 

5.1 Caracterização do biodiesel 

 

Os resultados da caracterização físico-química do biodiesel do óleo de soja estão 

dispostos na Tabela 5.1, no qual, pode-se constatar que dentre as análises realizadas, a única 

que esteve em desacordo com as normas da Resolução ANP Nº 14, de 11.5.2012 - DOU 

18.5.2012, foi a estabilidade oxidativa.  

 

Tabela 5.1 – Resultados de análises físico-químicas do biodiesel do óleo de soja sem 

antioxidante. 

Característica Resultado Unidade Limite Método 
Índice de Acidez 0,10  mg KOH/g 0,5  NBR 14448 
Índice de Refração 1,46  - - - 
Índice de Iodo 130,18  g I2/100 g Anotar EN 14111 
Viscosidade 
Cinemática 40 ºC 

4,36  mm2.s-1 3,0 – 6,0 ASTM D 445 

Estabilidade à 
Oxidação 

2,35 h 6,0  EN 14112 

Massa Específica à 
20 ºC 

885,2  kg/m3 
850 – 
900 

NBR 14065 

Teor de Água 494,3  mg/kg 500  NBR 11348 
Glicerina Livre 0,008   % 0,02 - 

 

A baixa estabilidade oxidativa do biodiesel ocorreu, pois, este possui insaturações, 

as quais são suscetíveis ao ataque do oxigênio, desencadeando um processo de deterioração 

do combustível, ou oxidação, e consequentemente, alteração de outras características tais 

como: acidez, viscosidade e densidade. Deste modo, o objeto de estudo desta tese foi a 

avaliação da potencialidade antioxidante de diferentes fenóis estericamente impedidos, em 

biodiesel do óleo de soja, sendo dois antioxidantes comerciais (BHT e ionol) e dois derivados 
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da biomassa (cardanol hidrogenado e cardanol alquilado). As formulações (biodiesel de 

soja/antioxidante) foram analisadas via ensaio de oxidação acelerada (Rancimat), de acordo 

com a norma EN 14112. A estabilidade das formulações foi também monitorada por um 

período de 12 meses, sendo realizados ensaios de estabilidade oxidativa nos meses 2, 4, 6, 9 e 

12.  

Em análises realizadas por Karavalakis et al., (2011) e Moradi et al., (2012) pode-

se observar que os resultados são análogos, demonstrando similaridade dos processos de 

síntese e composição da matéria prima utilizada. A realização destas análises e sua 

comparação com os da literatura foram importantes para a verificação da qualidade do 

biodiesel produzido, podendo assim, identificar se todas as etapas de síntese e purificação do 

biodiesel estavam sendo realizadas eficientemente. Vale ressaltar que as quantidades de 

antioxidantes utilizados possivelmente não alteraram as características físico-químicas do 

biodiesel, uma vez que o máximo de antioxidante utilizado foi de 4000 mg/kg e que a 

presença destes compostos, devido a sua ação de minimizar a formação de produtos de 

oxidação, conferem maior proteção às características analisadas. 

 

5.2 Avaliação da ação dos antioxidantes comerciais (BHT e ionol) 
 

A Figura 5.1 ilustra a influência da razão mássica de BHT (mg de BHT/ kg da 

amostra) na estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo de soja, constatando-se que quanto 

maior a quantidade de BHT adicionado melhor será a estabilidade oxidativa do composto. A 

análise foi realizada no Rancimat, imediatamente após a adição do antioxidante e 

homogeneização da amostra. 

A estabilidade oxidativa do biodiesel sem antioxidante foi de 2,35 h e mediante a 

adição de 300 mg/kg de BHT o tempo de estabilidade saltou para 5,03 h. 

A Figura 5.2 ilustra de forma mais elucidativa a variação do tempo de estabilidade 

oxidativa (rancimat), em função da quantidade de antioxidante adicionado. 
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BS/BHT - 900 mg/kg

BS/BHT - 4000 mg/kg

BS/BHT - 600 mg/kg

BS/BHT - 3000 mg/kg

BS/BHT - 1200 mg/kgBS/BHT - 300 mg/kg

BS/BHT - 2000 mg/kgBS/BHT - 1500 mg/kg

BS - 0 mg/kg

Tempo de Indução

Tempo (horas)  
Figura 5.1 – Tempo de estabilidade oxidativa (TEO) do biodiesel aditivado com BHT 

nas concentrações de 0 a 4000 mg/kg. 

 

 
 Figura 5.2 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em função da 
quantidade de BHT aditivado no biodiesel. 

 

Na Figura 5.2 verifica-se o comportamento do biodiesel com diferentes 

concentrações de BHT quando submetido ao teste de oxidação acelerada, no qual fica claro 

que o tempo de estabilidade oxidativa é diretamente proporcional à concentração de BHT. 

Tang et al., (2008) compararam a ação antioxidante do BHT nas concentrações de 250, 500 e 

1000 mg/kg, resultando em T.E.O respectivamente iguais a de 4,7; 6,5 e 6,8 h. Desta forma, a 

contribuição desta tese ao analisar a estabilidade oxidativa do biodiesel aditivado com BHT 

foi de expandir o estudo, elevando a concentração de antioxidante até 4000 mg/kg; bem 

como, avaliar a atividade deste antioxidante em amostras de biodiesel armazenadas por 12 
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meses, como pode ser observado nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5. Outro fator importante para o uso 

do BHT foi o estudo da autoxidação ao analisar as amostras armazenadas por 12 meses.  

O teste de oxidação acelerada via Rancimat indica o final do período de indução 

no qual a condutividade da água aumenta rapidamente, tal comportamento é ocasionado pela 

dissociação de ácidos carboxílicos voláteis produzidos durante o processo de oxidação (etapas 

intermediárias).   

Apesar da boa ação antioxidante do BHT, após longos períodos de estocagem, as 

reações envolvidas no processo oxidativo, bem como, umidade, aumento dos índices de 

acidez e de peróxido, e presença de oxigênio aceleram sobremaneira a degradação do 

biodiesel, reduzindo o potencial antioxidante do composto adicionado (PULLEN e KHIZER, 

2012). 

Para verificar a estabilidade de atuação do BHT em função do tempo, as amostras 

de biodiesel foram aditivadas nas concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 

4000 mg/kg e armazenadas por um período de 12 meses. Nas Figuras 5.3 e 5.4 observa-se a 

redução da estabilidade oxidativa do biodiesel via Rancimat das amostras aditivadas com 300 

e 600 mg/kg  de BHT em função do tempo de armazenamento. 

 

 
Figura 5.3 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 300 mg/kg 

de BHT em função do tempo de armazenamento. 

 

O biodiesel com 300 mg/kg de BHT não foi suficiente para deixar o biodiesel nas 

normas estabelecidas pela ANP, em termos de estabilidade oxidativa, que é de 6 h, observa-se 

que em um ano de armazenamento o tempo de estabilidade oxidativa reduziu de 5,03 h para 

3,38 h, tendo portanto, uma redução de 32 %. 
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Figura 5.4 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 600 mg/kg 

de BHT em função do tempo de armazenamento. 

 

O biodiesel com 600 mg/kg de BHT já atende ao padrão de qualidade da ANP, no 

que tange à estabilidade à oxidação, tendo sido de 6,85 h o tempo de estabilidade oxidativa no 

tempo zero e ao térmimo do período de 12 meses de armazenamento esse valor passou a ser 

de 4,59 h, havendo uma redução de 33 % em sua estabilidade oxidativa. Na Figura 5.5 ilustra-

se a variação do tempo de estabilidade do biodiesel com BHT nas concentrações de 900, 

1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg.  

Na avaliação dos resultados da Figura 5.5 observa-se que nas amostras com 

menores quantidades de BHT, este é rapidamente “sacrificado” pela doação do hidrogênio 

não restando antioxidantes para impedir a propagação da oxidação ao longo do tempo. Nas 

amostras com maior quantidade de antioxidante, as amostras ainda permanecem com 

estabilidade oxidativa a níveis permitidos pela legislação, conforme pode ser observado nas 

amostras com 2000, 3000 e 4000 mg/kg, os quais mesmo após 12 meses de armazenamento 

as amostras possuem estabilidade oxidativa acima de 6 h. 

Desta forma, realizando interpolação linear, sugere-se a adição de 460, 1035 e 

1548 mg/kg de BHT para que o resultado do tempo de estabilidade oxidativa seja acima de 6 

h, nas amostras armazenadas respectivamente por 0, 6 e 12 meses. 
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Figura 5.5 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 900, 1200, 

1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg de BHT em função do tempo de armazenamento. 

 

Amostras de biodiesel também foram aditivadas com ionol e realizado testes de 

oxidação acelerada (Rancimat), e a Figura 5.6 ilustra a influência da razão mássica de ionol 

(mg de ionol / kg da amostra) na estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo de soja, 

constatando-se que quanto maior a quantidade de ionol adicionado melhor será a estabilidade 

oxidativa do biodiesel. 

 
BS/  - 900 mg/kgIonol

BS/Ionol - 4000 mg/kg

BS/  - 600 mg/kgIonol

BS/  - 3000 mg/kgIonol

BS/  - 1200 mg/kgIonolBS/Ionol - 300 mg/kg

BS/  - 2000 mg/kgIonolBS/  - 1500 mg/kgIonol

BS - 0 mg/kg

h

Tempo de Indução

Tempo (horas)
 

Figura 5.6 – Tempo de estabilidade oxidativa (TEO) do biodiesel aditivado com ionol 

nas concentrações de 0 a 4000 mg/kg. 

 

A estabilidade oxidativa do biodiesel sem antioxidante foi de 2,35 h e com a 

adição de 300 mg/kg de ionol o tempo de estabilidade saltou para 5,69 h. 
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A Figura 5.7 ilustra a curva que representa a variação do tempo de estabilidade 

oxidativa (rancimat), em função da quantidade de antioxidante adicionado.   

 

 
Figura 5.7 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em função da 

quantidade de ionol aditivado no biodiesel. 

 
Analisando as Figuras 5.6 e 5.7 pôde-se observar um comportamento linear da 

variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel em função da quantidade de 

antioxidante adicionando.  

Na Figura 5.8 observa-se o comparativo do ionol com o BHT, no qual se constata 

a melhor eficiência do BHT frente ao ionol. A melhor atuação do BHT deve-se a maior 

quantidade de substituintes na posição para do anel fenólico, conferindo maior estabilidade ao 

antioxidante. 

Para verificar a ação do ionol ao longo do tempo, amostras de biodiesel foram 

aditivadas com ionol nas concentrações de 300 a 4000 mg/kg e armazenadas por um período 

de 12 meses. 
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Figura 5.8 – Comparativo da variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em 

função da quantidade de ionol e BHT aditivado no biodiesel. 

 

A variação do tempo de estabilidade oxidativa via rancimat das amostras 

aditivadas com 300 e 900 mg/kg de ionol em função do tempo de armazenamento da amostra 

podem ser observadas nas Figuras 5.9 e 5.10. 

O biodiesel com 300 mg/kg de ionol, não foi suficiente para deixar o biodiesel nas 

normas estabelecidas pela ANP que é de 6 h. Observa-se que em um ano de armazenamento o 

tempo de estabilidade oxidativa reduziu para 3,75 h, tendo portanto, uma redução de 34 % em 

sua estabilidade. 

 

 
Figura 5.9 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 300 mg/kg 

de ionol em função do tempo de armazenamento. 
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Figura 5.10 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 600 mg/kg 

de ionol em função do tempo de armazenamento. 

 

O biodiesel com 600 mg/kg de ionol já atende as normas de estabilidade 

oxidativa, tendo sido de 6,14 h passando a ser de 4,12 h após 12 meses de estocagem. Na 

Figura 5.11 ilustra a variação do tempo de estabilidade do biodiesel (rancimat) com ionol nas 

concentrações de 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg em função do tempo de 

estocagem.  

 

 
Figura 5.11 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 900, 1200, 

1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg de ionol em função do tempo de armazenamento. 
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Através da Figura 5.11 observa-se que as amostras com 1500, 2000, 3000 e 4000 

mg/kg, mantém a estabilidade oxidativa do biodiesel superior à 6 h após os 12 meses de 

estocagem. Entretanto para as amostras com maiores quantidades de ionol, ocorre um 

decréscimo da ação antioxidante após 6 meses de estocagem, do qual podemos concluir que o 

ionol é menos estável que o BHT.   

Uma possível razão que leva o ionol a possuir menor atividade antioxidante que o 

BHT deve-se, pois, a ausência do grupo metila na posição para, uma vez que a reação de 

doação do H radicalar fenólico para os radicais peroxila é acelerada pela presença de um 

radical metila em para, uma vez que, este estabiliza o radical formado por ressonância, e 

consequentemente potencializando a atividade antioxidante. 

Desta forma, realizando interpolação linear, sugere-se a adição de 507, 1201 e 

1527 mg/kg de ionol para que o resultado do tempo de estabilidade oxidativa seja acima de 6 

h, nas amostras armazenadas respectivamente por 0, 6 e 12 meses. 

 

5.2.1 – Análise estatística da adição dos antioxidantes comerciais (BHT e ionol) ao 

biodiesel de soja 

 

 Através dos dados experimentais realizou-se um estudo estatístico para saber 

quais os efeitos mais significativos na variável resposta (T.E.O.), bem como obter uma 

equação que represente o tempo de estabilidade oxidativa em função da quantidade de BHT 

adicionado e do tempo de estocagem do biodiesel. Na Tabela 5.2 apresentam-se a média 

aritmética dos resultados experimentais do tempo de indução das amostras com o antioxidante 

BHT em função do tempo de estocagem e quantidade adicionada, do qual se puderam realizar 

estudos estatísticos, a partir do software STATISTICA 7.0. 

A análise mostrou efeito positivo da quantidade de antioxidante BHT sobre a 

estabilidade oxidativa, o que era esperado, pois a maior concentração de antioxidante aumenta 

a estabilidade do biodiesel. No efeito do tempo de estocagem T.E, este foi negativo, uma vez 

que o aumento do tempo de estocagem diminui a estabilidade oxidativa. O efeito negativo do 

termo quadrático da quantidade de antioxidante BHT indica que o efeito desta variável é 

maior para menores quantidades de BHT, o que é comprovado quando se observa a maior 

inclinação da reta para os primeiros valores de BHT na Figura 5.2. 
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Tabela 5.2 – Resultados de análises de estabilidade oxidativa em função do tempo de 

estocagem e quantidade de BHT aditivado. 

Quantidade de 
antioxidante (mg/kg) 

Tempo de Estocagem (meses) 
0 2 4 6 9 12 

300 5,03 4,74 4,53 4,18 3,77 3,38 
600 6,85 5,97 5,67 5,17 5,14 4,59 
900 6,94 5,99 5,81 5,82 5,40 4,92 
1200 7,24 6,63 6,65 6,22 5,86 5,47 
1500 7,96 7,26 6,82 6,4 6,14 5,93 
2000 8,61 8,40 7,85 7,33 6,96 6,66 
3000 10,42 9,59 9,05 8,99 8,71 8,63 
4000 11,99 11,98 10,68 10,02 9,88 9,72 

 

A Tabela 5.3 apresenta os valores dos efeitos estimados para cada variável 

independente e suas interações. Estes valores se referem à influência que essas variáveis 

exercem sobre a resposta: tempo de estabilidade oxidativa (TEO), a um nível de 95 % de 

significância.  

 

Tabela 5.3 – Análises da perturbação das variáveis investigadas: tempo de estocagem 

(T.E.) e antioxidante adicionado (BHT) no biodiesel do óleo de soja. 

Variável independente Efeito Erro padrão t P 
Mean * 7,69467 0,085021 90,5031 0,000000 
TE * -1,94865 0,131436 -14,8258 0,000000 
TE2 * 0,65901 0,207622 3,1741 0,002812 
BHT * 6,05480 0,131054 46,2006 0,000000 
BHT2 * -0,58353 0,228209 -2,5570 0,014259 
TE x BHT -0,28027 0,191614 -1,4627 0,151004 

* Significância a 95 %. T.E – tempo de estocagem, BHT – antioxidante.  
 

A análise do valor de probabilidade (p) mostrou que a quantidade de antioxidante 

(BHT) e o tempo, são as variáveis mais importantes para o processo (menor valor de p). 

Todas as variáveis apresentaram significância de 95 %, com exceção do efeito de interação do 

tempo de estocagem (TE) e a quantidade de antioxidante (BHT).  

Claramente pode-se observar que os efeitos principais que apresentaram maior 

influência (sendo esta positiva) na estabilidade oxidativa em ordem decrescente, a quantidade 

de BHT e o tempo de estocagem (TE), seguida pelo termo quadrático do tempo de oxidação 

(TE)2, termo quadrático da quantidade de oxidante (BHT)2 e por fim, o efeito de interação da 

razão molar e quantidade de catalisador.  
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Eq. 5.1 

O modelo de regressão, obtido através dos valores dos coeficientes de regressão 

calculados para a análise de estabilidade à oxidação através da adição de BHT ao biodiesel do 

óleo de soja está apresentado na equação 5.1. 

 

T.E.O = 4,9232494432731 - 0,24508036303244*TE + 0,0091529797411517 
*TE2 + 0,0020787530062454*BHT - 0,000000085249778733*BHT2 -

0,000012624622834373*TE*BHT 
 

Através da equação temos uma ferramenta matemática para através dos dados 

experimentais predizer o tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel variando a 

concentração mássica de BHT adicionado na amostra (BHT) e o tempo de estocagem da 

amostra (TE).  

A adequação do modelo aos dados experimentais pode ser qualitativamente 

observada na Figura 5.12, a qual ilustra os valores observados versus preditos. 

 

Valores observados

V
a
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Figura 5.12 – Valores observados versus preditos para o tempo de estabilidade oxidativa 

do biodiesel de soja aditivado com BHT. 

 

A adequação deste modelo aos dados pôde também ser constatada através da 

observação do coeficiente de correlação (R2) igual a 0,983.  

Através da equação 5.1 é possível predizer qual será o tempo de estabilidade 

oxidativa da amostra quando submetido a variações da quantidade de BHT adicionado a 

amostra bem como o tempo de armazenamento da amostra avaliada. 
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Na Figura 5.13 observa-se a curva de resposta do tempo de estabilidade oxidativa 

em função da quantidade de BHT adicionado e o tempo de estocagem do biodiesel, 

proporcionando saber as condições que propiciam resultados de análise de oxidação acelerada 

acima de 6 h. 

 

 
Figura 5.13 – Curva de resposta para a determinação da condição que proporciona 

melhor estabilidade oxidativa. 

 

Observa-se na Figura 5.13 as condições que proporcionam tempo de estabilidade 

oxidativa acima de 6 h sendo esta as condições representadas pelas regiões acima da de 

coloração de verde claro. Através da Figura 5.13 pode-se observar que para o biodiesel do 

óleo de soja aditivado com BHT, a quantidade mínima deste antioxidante para manter a 

estabilidade do biodiesel dentro da norma por 6 meses e 12 meses são de aproximadamente 

1100 mg/kg e 1600 mg/kg, respectivamente. 

Na Tabela 5.4 apresentam-se a média aritmética dos resultados experimentais do 

tempo de indução das amostras com o antioxidante ionol em função do tempo de estocagem e 

quantidade adicionada, do qual se podem realizar estudos estatísticos, a partir do software 

STATISCS 7.0.  

A Tabela 5.5 representa os valores dos efeitos estimados para cada variável 

independente e suas interações. Estes valores se referem à influência que essas variáveis 

exercem sobre a resposta: conversão reacional, a um nível de 95 % de significância. 
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Tabela 5.4 – Resultados de análises de estabilidade oxidativa em função do tempo de 

estocagem e quantidade de ionol aditivado. 

Quantidade de 
antioxidante (mg/kg) 

Tempo de Estocagem (meses) 
0 2 4 6 9 12 

300 5,69 5,32 4,92 3,90 3,81 3,75 
600 6,14 5,66 5,15 4,49 4,32 4,12 
900 6,73 6,48 5,72 5,31 4,77 4,69 
1200 6,96 6,63 6,47 6,01 5,63 5,13 
1500 7,92 7,81 6,91 6,46 6,39 6,28 
2000 8,58 8,31 7,72 7,25 6,94 6,57 
3000 10,00 9,51 8,95 8,86 7,33 6,63 
4000 11,73 10,36 9,63 9,61 7,42 6,85 

 

Tabela 5.5 – Análises da perturbação das variáveis investigadas: tempo de estocagem 

(T.E.) e antioxidante adicionado (ionol) no biodiesel do óleo de soja. 

Variável independente Efeito Erro padrão t P 
Mean * 7,46348 0,090826 82,1732 0,000000 
(TE) * -2,88696 0,140411 -20,5608 0,000000 
 (TE)2 * 0,53932 0,221799 2,4316 0,019379 
(ionol) * 4,68441 0,140003 33,4594 0,000000 
(ionol)2 * -1,72671 0,243791 -7,0828 0,000000 
TE x ionol -1,34483 0,204698 -6,5699 0,000000 

* Significância a 95 %. T.E – tempo de estocagem, ionol – antioxidante. 
 

A análise mostrou efeito positivo da quantidade de antioxidante ionol sobre a 

estabilidade oxidativa, o que era esperado, pois a maior concentração de antioxidante aumenta 

a estabilidade do biodiesel, no efeito do tempo de estocagem T.E, este foi negativo, uma vez 

que o aumento do tempo de estocagem diminui a estabilidade oxidativa. O efeito negativo do 

termo quadrático da quantidade de antioxidante indica que o efeito desta variável é maior para 

menores quantidades de ionol. A análise do valor de probabilidade (p) mostrou que a 

quantidade de antioxidante e o tempo, são as variáveis mais importantes para o processo 

(menor valor de p). Todas as variáveis apresentaram significância de 95 %, com exceção do 

efeito de interação do tempo de estocagem e a quantidade de ionol aditivado.  

O modelo de regressão, obtido através dos valores dos coeficientes de regressão 

calculados para a análise de estabilidade à oxidação através da adição de ionol ao biodiesel do 

óleo de soja está apresentado na equação 5.2. 
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Eq. 5.2 
T.E.O = 4,5070752571917 - 0,20022356963649*TE + 0,0074905684375436 

*TE2 + 0,0027142379634058*ionol – 0,000000252258807749*ionol2 
 - 0,000060578100350662*TE*ionol 

 

A adequação do modelo aos dados experimentais pode ser qualitativamente 

observada na Figura 5.14, a qual ilustra os valores preditos versus estimados. 
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Figura 5.14 – Valores observados versus preditos para o tempo de estabilidade oxidativa 

do biodiesel de soja aditivado com ionol. 

 
A adequação deste modelo aos dados pôde também ser constatada através da 

observação do coeficiente de correlação (R2) igual a 0,975.  

Através da equação 5.2 é possível predizer qual será o tempo de estabilidade 

oxidativa da amostra quando submetido a variações da quantidade de ionol adicionado a 

amostra bem como o tempo de armazenamento da amostra avaliada. 

Na Figura 5.15 observa-se a curva de resposta do tempo de estabilidade oxidativa 

em função da quantidade de ionol adicionado e o tempo de estocagem do biodiesel, 

proporcionando saber as condições que propiciam resultados de análise de oxidação acelerada 

acima de 6 h. 
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Figura 5.15 – Curva de resposta para a determinação da condição que proporciona 

melhor estabilidade oxidativa. 

 

A Figura 5.15 ilustra as condições que proporcionam tempo de estabilidade 

oxidativa acima de 6 h sendo estas as condições representadas pelas regiões de coloração de 

verde claro ao vermelho escuro.  

Na Figura fica claro através da região de coloração vermelha, o decaimento da 

ação antioxidante das amostras com 2000, 3000 e 4000 mg/kg,  após os 6 meses de 

estocagem. Podemos também observar que para a manutenção da amostra com estabilidade 

oxidativa superior a 6 h, as concentrações aproximadas para manter a amostra estocada por 6 

meses e 12 meses devem ser respectivamente de 1200 e 1400 mg/kg. 

 

5.2.2 Avaliação termogravimétrica dos antioxidantes comerciais (BHT e ionol) 

 

As análises térmicas primeiramente foram realizadas com o biodiesel e 

antioxidante separadamente, conforme podemos observar a TG e DTG na Figura 5.16. Assim, 

busca-se compreender de forma mais elucidativa o comportamento das curvas 

termogravimétricas após a mistura entre estas substâncias.  
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Figura 5.16 – Curvas TG e DTG do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e do 

BHT em atmosfera inerte. 

 

Observa-se na Figura 5.16 que o BHT possui estabilidade térmica inferior ao 

biodiesel. Este comportamento possivelmente deve-se à maior vibração dos radicais terc-

butila e metila no fenol, proporcionando a quebra destas ligações químicas e 

consequentemente a sua perda de massa. A curva DTG da amostra de BHT mostra com mais 

clareza os pontos inicial (66,06 °C) e final do processo (209,79 °C), sendo a área diretamente 

proporcional à variação de massa, levando à pronta determinação da temperatura do pico 

(182,88 °C). A DTG da amostra de biodiesel indica valores de ponto inicial, final e 

temperatura do pico respectivamente igual a: 134,17; 276,84 e 253,43 °C. 

A Figura 5.17 apresenta os resultados das análises termogravimétricas para as 

amostras do biodiesel de soja em diferentes concentrações de BHT, sob atmosfera inerte.  

Observa-se que a estabilidade térmica para o biodiesel com antioxidante é menor 

do que o biodiesel isoladamente. Este comportamento pode ser atribuído a decomposição ou 

volatilização no início de perda de massa do BHT. As amostras com maiores quantidades de 

antioxidante deslocam a curva para temperaturas de degradação menores, isto se deve, pois 

sendo o antioxidante volatilizado bem mais rapidamente do que o biodiesel transfere energia 

térmica para o biodiesel fazendo com que a mistura com maiores quantidades de antioxidante 

represente maior massa capaz de trocar energia, fazendo com que a amostra como um todo 

degrade com temperaturas menores. Na Tabela 5.6, encontram-se os dados 

termogravimétricos do comparativo do biodiesel sem e com antioxidante, com diferentes 

aditivações de BHT.  
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Figura 5.17 - Curvas TG do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e com a adição 

de 300, 900, 1500, 3000 e 4000 mg/kg de BHT em atmosfera inerte. 

 

Em estudos realizados por Sharma e Jain (2012), com adição de 300 mg/kg de 

BHT em biodiesel do óleo de pinhão manso, obteve resultados Tonset  e Tendset, em atmosfera 

inerte (gás nitrogênio), respectivamente iguais a 139 e 288 °C. A diferença observada com os 

resultados obtidos na pesquisa deve-se à diferença na composição dos óleos de soja e pinhão 

manso. Diversos outros autores como Magoshi et al., (2003), Lin et al., (2013), ressaltam que 

pequenas variações na massa, fluxo de gás, temperatura e composto analisado são suficientes 

para causar modificações na curva termogravimétrica. 

 

Tabela 5.6 – Dados termogravimétricos do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e 

com diferentes aditivações de BHT. 

Amostra Tonset (ºC) Tendset (ºC) Tpico (ºC) 

Biodiesel 207,89 260,85 253,43 

BHT puro 122,48 190,29 182,88 

Biodiesel + BHT 300 172,37 251,00 241,86 

Biodiesel + BHT 900 167,39 242,98 232,88 

Biodiesel + BHT 1500 157,61 216,36 212,52 

Biodiesel + BHT 3000 145,14 211,87 205,14 

Biodiesel + BHT 4000 144,82 208,02 200,81 
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As análises térmicas igualmente foram realizadas com o biodiesel e o ionol 

separadamente, conforme podemos observar a TG e DTG na Figura 5.18. Assim, podemos 

observar que da mesma forma como ocorre com o BHT, o ionol possui menor estabilidade 

térmica do que o biodiesel.  

 

 
Figura 5.18 - Curvas TG e DTG do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e do 

ionol em atmosfera inerte. 

 

A curva DTG do ionol mostra com mais clareza os pontos inicial (71 °C) e final 

do processo (210,54 °C), sendo a área diretamente proporcional à variação de massa, levando 

à pronta determinação da temperatura do pico (188,74 °C).  

A Figura 5.19 apresenta os resultados das análises termogravimétricas para as 

amostras do biodiesel de soja/ionol em diferentes proporções de aditivação, sob atmosfera 

inerte.  

Na Figura 5.19 observa-se que a quantidade de ionol pouco interfere na variação 

da curva termogravimétrica, tanto que nas concentrações de 300 e 900 mg/kg as curvas 

termogravimétricas ficam praticamente sobrepostas a de biodiesel, vindo a se deslocar na 

direção do ionol puro somente nas concentrações de 3000 e 4000 mg/kg. Esta pouca variação 

da amostra aditivada com ionol leva a concluir, através da análise termogravimétrica, a menor 

atuação antioxidante do ionol frente ao BHT. 
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Figura 5.19 - Curvas TG sobrepostas do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e 

com a adição de 300, 900, 1500, 3000 e 4000 mg/kg de ionol em atmosfera inerte. 

 

Na Tabela 5.7, encontram-se os dados termogravimétricos do comparativo do 

biodiesel sem antioxidante e com as diferentes aditivações de ionol. 

 

Tabela 5.7 – Dados termogravimétricos do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e 

com diferentes aditivações de ionol. 

Amostra Tonset (ºC) Tendset (ºC) Tpico (ºC) 

Biodiesel 207,89 260,85 253,43 

ionol puro 124,69 189,19 188,74 

Biodiesel + ionol 300 181,37 257,10 250,20 

Biodiesel + ionol 900 180,02 256,94 247,15 

Biodiesel + ionol 1500 175,96 251,64 243,31 

Biodiesel + ionol 3000 175,36 247,31 241,212 

Biodiesel + ionol 4000 167,99 238,17 223,10 

 

Os valores Tonset, Tendset e Tpico, observados nas Tabelas 5.6 e 5.7 são dados 

importantes para identificar, respectivamente, em qual temperatura inicia e termina o 

decaimento de massa, bem como em qual temperatura ocorre a maior redução de massa 

As semelhanças entre o ionol e BHT não são apenas por serem compostos 

fenólicos, mas também pela posição de adição dos radicais no anel fenólico, pois tanto o BHT 

como o ionol, possui substituintes nas posições orto e para (Figuras 5.20 e 5.21), conferindo 
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similaridade entre estes antioxidantes, conforme é observado nos resultados das análises em 

Rancimat, assim como, seus comportamentos em análises termogravimétricas. Apesar de 

geralmente o BHT apresentar maior tempo de indução que o ionol, as diferenças não chegam 

a 10 %.  

 

 
Figura 5.20 – Estrutura molecular do BHT. 

 

 
Figura 5.21 – Estrutura molecular do ionol. 

 

O ionol possui maior estabilidade térmica que o BHT conforme se pode observar 

na Figura 5.22. Uma das possíveis causas para a sua maior estabilidade térmica deve-se a 

menor quantidade de substituintes no anel fenólico. Estes substituintes vibram com o aumento 

da temperatura, proporcionando a quebra da ligação química e consequentemente a 

degradação e perda de massa. Deste modo, sendo o BHT o composto de maior número de 

substituintes, será menos estável termicamente. Dentre os compostos fenólicos estudados, 

leva-se a constatar que o maior número de substituintes estabiliza o anel potencializando a 

ação antioxidante, entretanto quando submetidos à analise térmica ocorre maior vibração nos 

grupamentos substituintes, os quais se degradam em menores temperaturas. Diante dos fatos, 

supõe-se que aquele com menor estabilidade térmica vem a ser o de melhor atuação como 

antioxidante. 

+ 
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Figura 5.22 - Curvas TG do biodiesel puro, BHT puro e ionol puro em atmosfera 

inerte. 

 

5.2.3 Avaliação da atividade dos antioxidantes comerciais por análise de UV-vis 

 

As amostras de biodiesel adicionados com BHT foram armazenados por 12 meses 

e após este período, foram realizadas análises de UV-vis, conforme vê-se na Figura 5.23.  

 

 
Figura 5.23 – Espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja armazenado por 12 

meses sem antioxidante e com a adição de BHT em diferentes quantidades. 

 

O aumento da absorbância na faixa do espectro de UV-vis para o biodiesel de soja 

indica a formação de dienos e trienos (absorção em torno de 220 a 240 nm e 265 a 270 nm, 
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respectivamente), produtos secundários resultantes da evolução oxidativa (TOLENTINO, 

2008). A formação dessas substâncias ocorre na fase inicial da oxidação, onde os primeiros 

radicais livres são formados no grupo alílico e quando ocorre o ataque do oxigênio singleto 

(1O2) diretamente a dupla ligação (RAWIS & VAN SANTEN, 1970). Como se observa na 

Figura 5.23, a variação da absorbância ocorre em função da quantidade de BHT adicionado, 

mostrando que, quanto maior a quantidade de BHT adicionado menor a absorbância, o que 

sugere a confirmação de que maiores percentuais de antioxidante levam a um menor grau de 

oxidação para o período avaliado (12 meses). 

Observam-se na Tabela 5.8 os valores máximos de absorbância e comprimento de 

onda para cada amostra aditivada com BHT. 

 

Tabela 5.8 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento sem antioxidante 

e com a adição de BHT em diferentes quantidades. 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel 1,138 244,28 

Biodiesel + BHT 300 1,105 244,01 

Biodiesel + BHT 600 1,005 244,03 

Biodiesel + BHT 900 0,902 243,67 

Biodiesel + BHT 1200 0,872 243,87 

Biodiesel + BHT 1500 0,856 243,71 

Biodiesel + BHT 2000 0,744 242,78 

Biodiesel + BHT 3000 0,695 243,53 

Biodiesel + BHT 4000 0,676 243,64 

 

As análises de UV-vis foram importantes para a identificação dos produtos da 

autoxidação e por ser uma análise não destrutiva, uma vez que não há aumento de temperatura 

ou injeção de oxigênio. 

 

5.3 Avaliação da ação dos antioxidantes da biomassa (cardanol hidrogenado e cardanol 

alquilado) 

 

A Figura 5.24 ilustra a influência da razão mássica do cardanol hidrogenado-CH 

(mg de CH / kg da amostra) na estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo de soja, no qual 
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observa-se que houve aumentos significativos na variável resposta (TEO) somente para 

pequenas quantidades de cardanol hidrogenado (300, 600 e 900 mg/kg). As amostras com 

1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg de CH, apesar de conferirem maior estabilidade, todas 

possuem tempo de estabilidade em torno de 4,88 h.    

A estabilidade oxidativa do biodiesel sem antioxidante foi de 2,35 h e com a 

adição de 300 mg/kg de cardanol hidrogenado o tempo de estabilidade saltou para 4,02 h. 

Dentre todas as quantidade de cardanol hidrogenado adicionado nas amostras, em nenhuma 

delas a amostra atingiu 6 h de estabilidade oxidativa em teste de oxidação acelerada via 

Rancimat.  

 

BS/  - 
900 mg/kg
C.Hidrogenado

BS/  - 
4000 mg/kg
C.Hidrogenado

BS/  - 
600 mg/kg
C.Hidrogenado

BS/  - 
3000 mg/kg
C.Hidrogenado

BS/  - 
1200 mg/kg
C.HidrogenadoBS/C.Hidrogenado - 

300 mg/kg

BS/  - 
2000 mg/kg
C.HidrogenadoBS/  - 

1500 mg/kg
C.Hidrogenado

BS - 0 mg/kg

Tempo de Indução

Tempo (horas)  
Figura 5.24 – Tempo de estabilidade oxidativa (TEO) do biodiesel aditivado com 

cardanol hidrogenado nas concentrações de 0 a 4000 mg/kg. 

 

Apesar do cardanol hidrogenado apresentar atividade antioxidante, o aumento da 

quantidade deste antioxidante não proporcionou aumentos expressivos do tempo de 

estabilidade oxidativa. Este comportamento do cardanol hidrogenado frente aos antioxidantes 

BHT e ionol deve-se provavelmente à ausência de grupamentos substituintes na posição orto 

e para do anel aromático, os quais favorecem sobremaneira a estabilidade dos híbridos de 

ressonância dos íons orto e para substituídos. Segundo literatura consultada (OHKATSU, Y. 

et al. 2001), o grupamento terc-butila presente na posição orto do anel aromático propicia um 

acréscimo na estabilidade de fenóis e consequente aumento do potencial antioxidante pós-

substituição. Este fenômeno relacionado aos alquilfenóis é explicado também por Dantas 

(2003), que atribuíram esse comportamento ao caráter eletro-doador dos substituintes alquila 
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(posições orto e/ou para), aumentando a densidade eletrônica ao redor do oxigênio do fenol, 

resultando em alta potencialidade na captura de radicais formados durante o processo 

oxidativo. 

O cardanol hidrogenado (Figura 5.25) possui uma longa cadeia carbônica ligada 

ao fenol, situada na posição meta, podendo esta cadeia causar um impedimento estérico na 

molécula impedindo que o átomo de hidrogênio ativo do antioxidante seja abstraído pelos 

radicais livres R● e ROO● oriundos do processo de oxidação. Deste modo o aumento de 

cardanol hidrogenado no meio poderá significar também maior impedimento estérico, o que 

minimiza a ação antioxidante do cardanol hidrogenado. 

 

 
Figura 5.25 – Estrutura molecular do cardanol hidrogenado. 

 

A Figura 5.26 ilustra de forma elucidativa a variação do tempo de estabilidade 

oxidativa em função da quantidade de antioxidante adicionado, no qual, podemos observar 

que o tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel pouco alterou. 

Na Figura 5.26 verifica-se que a partir de 1200 mg/kg de CH, o tempo de 

estabilidade oxidativa praticamente não varia. 

Apesar do cardanol hidrogenado nas quantidades entre 300 e 4000 mg/kg não 

proprocionarem estabilidade oxidativa acima de 6 h, realizou-se análise de estabilidade 

oxidativa das amostras por um período de 12 meses de forma a avaliar o comportamento da 

estabilidade do antioxidante em manter o tempo de estabilidade oxidativa das amostras. O 

cardanol hidrogenado é um composto pouco explorado de forma que a sua avaliação em 

função do tempo torna-se uma análise importante, uma vez que, assim é possível avaliar o 

comportamento de autoxidação nas amostras armazenadas por 12 meses.  
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Figura 5.26 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em função da 

quantidade de cardanol hidrogenado aditivado no biodiesel. 

 

As amostras de biodiesel foram aditivadas com cardanol hidrogenado nas 

concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg e armazenadas por um 

período de 12 meses. Através das amostras armazenadas foi possível constatar a variação da 

estabilidade oxidativa das amostras no decorrer do tempo através do processo de autoxidação, 

conforme ilustra a Figura 5.27. 

 

 
Figura 5.27 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 300, 600, 

900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg de CH em função do tempo de 

armazenamento. 
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Observa-se na Figura 5.27 que para as amostras aditivadas com cardanol 

hidrogenado nas concentrações de 600 a 3000 mg/kg, o T.E.O. ficam todos em torno de 2,4 h 

após os 12 meses de estocagem, indicando que o aumento da quantidade de CH até 3000 

mg/kg não foi capaz de manter a estabilidade oxidativa do biodiesel no período de tempo 

avaliado. Somente a amostra com 4000 mg/kg, apesar da redução do tempo de estabilidade 

oxidativa, conseguiu obter o melhor resultado após os 12 meses de estocagem, sendo de    

3,42 h. 

Observou-se que as amostras com cardanol hidrogenado não apresentaram 

grandes melhorias do tempo de indução no tempo zero, entretanto, ao longo do tempo de 

armazenamento houve uma baixa redução do tempo de indução, não havendo reduções 

bruscas do tempo de indução após os 12 meses de armazenamento. 

A influência da quantidade de cardanol alquilado na estabilidade oxidativa do 

biodiesel do óleo de soja pode ser observado na Figura 5.28, constatando-se que quanto maior 

a quantidade de cardanol alquilado adicionado melhor será a estabilidade oxidativa do 

biodiesel. 

 

BS/  -
900 mg/kg
C.Alquilado

BS/  -
4000 mg/kg
C.Alquilado

BS/  -
600 mg/kg
C.Alquilado

BS/  -
3000 mg/kg
C.Alquilado

BS/  -
1200 mg/kg
C.AlquiladoBS/  -

300 mg/kg
C.Alquilado

BS/  -
2000 mg/kg
C.AlquiladoBS/  -

1500 mg/kg
C.Alquilado

BS - 0 mg/kg

Tempo de Indução

h
Tempo (horas)  

Figura 5.28 – Tempo de estabilidade oxidativa (TEO) do biodiesel aditivado com 

cardanol alquilado nas concentrações de 0 a 4000 mg/kg. 

 

A estabilidade oxidativa do biodiesel sem antioxidante foi de 2,35 h e com a 

adição de 300 mg/kg de cardanol alquilado o tempo de estabilidade saltou para 4,78 h. 

A Figura 5.29 ilustra a curva que representa a variação do tempo de estabilidade 

oxidativa em função da quantidade de antioxidante adicionado.   
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Figura 5.29 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em função da 

quantidade de cardanol alquilado aditivado no biodiesel. 

 

Na Figura 5.29 verifica-se que o cardanol alquilado possui maior ação 

antioxidante somente para grandes quantidades adicionadas, vindo a estar de acordo com a 

norma somente com 4000 mg/kg, atingindo um T.E.O de 6,09.  

No comparativo do cardanol hidrogenado e do cardanol alquilado, observa-se que 

o alquilado apresenta melhor atividade antioxidante (Figura 5.30). Isto se deve ao grupo 

ativador do anel aromático na posição orto.  

 

 
Figura 5.30 – Comparativo da variação do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) em 

função da quantidade de cardanol hidrogenado e cardanol alquilado no biodiesel. 
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Este grupo da posição orto além de estabilizar o anel aromático, supostamente 

proporciona que a cadeia fique mais linear minimizando o impedimento estérico (Figura 

5.31). Logo, propõe-se que uma forma de otimizar os antioxidantes da biomassa é inserir mais 

grupos ativados na posição orto e para. 

 

 
Figura 5.31 – Estrutura molecular do cardanol alquilado. 

 

As amostras aditivadas com C.A. nas concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 

2000, 3000 e 4000 mg/kg foram armazenadas por um período de 12 meses. Os resultados 

podem ser observados na Figura 5.32. 

 

 
Figura 5.32 – Variação do tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel com 300, 600, 

900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg de CA em função do tempo de 

armazenamento. 

 

Observa-se na Figura 5.32 que o aumento da quantidade de cardanol alquilado no 

intervalo de 300 a 3000 mg/kg possui maior interferência no tempo zero do que após os 12 
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meses de estocagem, uma vez que, após este tempo a estabilidade oxidativa das amostras são 

bem similares ficando em torno de 3,0 h. Desta forma, podemos concluir que o cardanol 

alquilado possui melhor atuação no tempo zero do que o cardanol hidrogenado. Entretanto, ao 

longo do tempo de armazenamento, o cardanol hidrogenado, apesar de conferir à amostra 

menor tempo de estabilidade oxidativa consegue manter melhor o T.E.O ao longo do 

armazenamento da amostra. 

 

5.3.1 – Análise estatística da adição dos antioxidantes da biomassa (cardanol alquilado e 

cardanol hidrogenado) 

  

 Na Tabela 5.9 apresentam-se a média aritmética  os resultados experimentais do 

tempo de indução das amostras com o antioxidante cardanol hidrogenado em função do tempo 

de estocagem e quantidade adicionada, do qual pode-se realizar estudos estatísticos, a partir 

do software STATISCS 7.0. 

 

Tabela 5.9 – Resultados de análises de estabilidade oxidativa em função do tempo de 

estocagem e quantidade de cardanol hidrogenado aditivado. 

Quantidade de 
antioxidante (mg/kg) 

Tempo de estocagem (meses) 
0 2 4 6 9 12 

300 4,02 3,80 3,08 2,64 2,21 1,85 
600 4,40 3,99 3,25 3,11 2,69 2,22 
900 4,60 4,01 3,50 3,10 2,69 2,48 
1200 4,85 4,14 3,48 3,10 2,68 2,39 
1500 4,85 4,19 3,52 3,18 2,66 2,48 
2000 4,89 4,26 3,67 3,20 3,05 2,52 
3000 4,91 4,24 3,75 3,18 3,04 2,75 
4000 4,92 4,34 3,86 3,66 3,47 3,42 

 

A Tabela 5.10 representa os valores dos efeitos estimados para cada variável 

independente e suas interações. Estes valores se referem à influência que essas variáveis 

exercem sobre a resposta: conversão reacional, a um nível de 95 % de significância.  

A análise mostrou efeito positivo da quantidade de antioxidante cardanol 

hidrogenado sobre a estabilidade oxidativa, o que era esperado, pois a maior concentração de 

antioxidante aumenta a estabilidade do biodiesel, no efeito do tempo de estocagem T.E, este 

foi negativo, uma vez que o aumento do tempo de estocagem diminui a estabilidade oxidativa. 
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Eq. 5.3 

Tabela 5.10 – Análises da perturbação das variáveis investigadas: tempo de estocagem 

(T.E.) e antioxidante adicionado (cardanol hidrogenado) no biodiesel do óleo de soja. 

 Variável independente Efeito Erro padrão T P 
Mean * 3,34229 0,044419 75,2449 0,000000 
(TE) * -2,05764 0,068668 -29,9650 0,000000 
(TE)2 * 0,88786 0,108471 8,1852 0,000000 
(CH) * 0,81708 0,068469 11,9336 0,000000 
(CH)2 * -0,30850 0,119227 -2,5875 0,013218 
TE x CH* 0,33270 0,100108 3,3234 0,001851 

* Significância a 95 %. T.E – tempo de estocagem, CH – cardanol hidrogenado/antioxidante. 
 

O efeito negativo do termo quadrático da quantidade de antioxidante cardanol 

hidrogenado indica que o efeito desta variável é maior para menores quantidades de cardanol 

hidrogenado. A análise do valor de probabilidade (p) mostrou que a quantidade de 

antioxidante (cardanol hidrogenado) e o tempo são as variáveis mais importantes para o 

processo (menor valor de p). Todas as variáveis apresentaram significância de 95 %.  

Observa-se que os efeitos principais que apresentaram maior influência (sendo 

esta positiva) na estabilidade oxidativa em ordem decrescente, a quantidade de cardanol 

hidrogenado e o tempo de estocagem (TE), seguida pelo termo quadrático do tempo de 

oxidação (TE)2, o efeito de interação da razão molar e quantidade de catalisador e por fim, 

termo quadrático da quantidade de oxidante (CH)2.  

O modelo de regressão, obtido através dos valores dos coeficientes de regressão 

calculados para a análise de estabilidade à oxidação através da adição de cardanol 

hidrogenado ao biodiesel do óleo de soja está apresentado na equação 5.3. 

 

T.E.O = 4,3252454406996 – 0,35166818560873*TE + 0,012331436477771 
*TE2 + 0,00032471404252927*CH – 0,000000045069733035*CH2 

 + 0,000014986347518229*TE*CH 
 

A adequação do modelo aos dados experimentais pode ser qualitativamente 

observada na Figura 5.33, a qual ilustra os valores observados versus preditos. 

A adequação deste modelo aos dados pôde também ser constatada através da 

observação do coeficiente de correlação (R2) igual a 0,963.  

Através da equação 5.3 é possível predizer qual será o tempo de estabilidade 

oxidativa da amostra quando submetido a variações da quantidade de cardanol hidrogenado 

adicionado a amostra bem como o tempo de armazenamento da amostra avaliada. 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão                                                              Santos, F.F.P. 85            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

 
Figura 5.33 – Valores observados versus preditos para o tempo de estabilidade oxidativa 

do biodiesel de soja aditivado com cardanol hidrogenado. 

 

Na Figura 5.34 observa-se a curva de resposta do tempo de estabilidade oxidativa 

em função da quantidade de cardanol hidrogenado adicionado e o tempo de estocagem do 

biodiesel, proporcionando saber as condições que propiciam melhores resultados de análise de 

oxidação acelerada. 

 

 
Figura 5.34 – Curva de resposta para a determinação da condição que proporciona 

melhor estabilidade oxidativa. 

 

A Figura 5.34 não apresenta em nenhuma região a condição desejada que é acima 

de 6 h, no entanto podemos verificar a redução da estabilidade oxidativa em função do tempo 
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de armazenamento. As condições que proporcionam melhores T.E.O são representadas pela 

região de cor vermelha. 

Na Tabela 5.11, apresentam-se a média aritmética dos resultados experimentais do 

tempo de indução das amostras com o antioxidante cardanol alquilado em função do tempo de 

estocagem e quantidade adicionada, do qual pode-se realizar estudos estatísticos, a partir do 

software STATISCS 7.0.  

A Tabela 5.12 apresenta os valores dos efeitos estimados para cada variável 

independente e suas interações. Estes valores se referem à influência que essas variáveis 

exercem sobre a resposta: conversão reacional, a um nível de 95 % de significância.  

 

Tabela 5.11 – Resultados de análises de estabilidade oxidativa em função do tempo de 

estocagem e quantidade de cardanol alquilado aditivado. 

Quantidade de 
antioxidante (mg/kg) 

Tempo de Estocagem (meses) 
0 2 4 6 9 12 

300 4,78 3,97 3,41 3,22 2,95 2,62 
600 4,84 4,09 3,54 3,19 2,87 2,65 
900 4,83 4,62 3,58 3,33 3,03 2,80 
1200 5,14 4,60 3,87 3,47 3,13 3,05 
1500 5,22 4,63 3,91 3,34 3,22 3,09 
2000 5,49 4,58 3,92 3,47 3,34 3,19 
3000 5,72 4,78 3,97 3,74 3,28 3,21 
4000 6,09 5,19 4,00 3,98 3,72 3,58 

 

Tabela 5.12 – Análises da perturbação das variáveis investigadas: tempo de estocagem 

(T.E.) e antioxidante adicionado (cardanol alquilado-CA) no biodiesel do óleo de soja. 

 Variável independente Efeito Erro padrão t p 
Mean * 3,61467 0,045150 80,0585 0,000000 
(TE) * -2,22996 0,069799 -31,9483 0,000000 
(TE)2 * 1,40107 0,110258 12,7072 0,000000 
(CA) * 0,86761 0,069596 12,4662 0,000000 
(CA)2  -0,19041 0,121190 -1,5712 0,123651 
TE x CE -0,18360 0,101757 -1,8043 0,078356 

* Significância a 95 %. T.E. – tempo de estocagem (meses), CA – cardanol alquilado/catalisador (g).  
 

A análise mostrou efeito positivo da quantidade de antioxidante cardanol 

alquilado sobre a estabilidade oxidativa, o que era esperado, pois a maior concentração de 

antioxidante aumenta a estabilidade do biodiesel. No efeito do tempo de estocagem T.E, este 

foi negativo, uma vez que o aumento do tempo de estocagem diminui a estabilidade oxidativa. 

O efeito negativo do termo quadrático da quantidade de antioxidante cardanol alquilado 
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Eq. 5.4 

indica que o efeito desta variável é maior para menores quantidades de cardanol alquilado. A 

análise do valor de probabilidade (p) mostrou que a quantidade de antioxidante (cardanol 

alquilado) e o tempo são as variáveis mais importantes para o processo (menor valor de p). 

Todas as variáveis apresentaram significância de 95 %.  

Claramente pode-se observar que os efeitos principais que apresentaram maior 

influência (sendo esta positiva) na estabilidade oxidativa em ordem decrescente, a quantidade 

de cardanol alquilado e o tempo de estocagem (TE), seguida pelo termo quadrático do tempo 

de oxidação (TE)2, o efeito de interação da razão molar e quantidade de catalisador e por fim, 

termo quadrático da quantidade de oxidante (CA)2.  

O modelo de regressão, obtido através dos valores dos coeficientes de regressão 

calculados para a análise de estabilidade à oxidação através da adição de cardanol alquilado 

ao biodiesel do óleo de soja está apresentado na equação 5.4. 

 

T.E.O = 4,6907632549986 – 0,40156014679071*TE + 0,019459254842634 
*TE2 + 0,00040372381820772*CA – 0,000000027817161033*CA2 

 - 0,000008270338823384*TE*CA 
 

Através da equação 5.4 é possível predizer qual será o tempo de estabilidade 

oxidativa da amostra quando submetido a variações da quantidade de cardanol hidrogenado 

adicionado a amostra bem como o tempo de armazenamento da amostra avaliada. 

A adequação do modelo aos dados experimentais pode ser qualitativamente 

observada na Figura 5.35, a qual ilustra os valores observados versus preditos. 

 A adequação deste modelo aos dados pôde também ser constatada através da 

observação do coeficiente de correlação (R2) igual a 0,971.  

Na Figura 5.36 observa-se a curva de resposta do tempo de estabilidade oxidativa 

em função da quantidade de cardanol alquilado adicionado e o tempo de estocagem do 

biodiesel, proporcionando saber as condições que proporcionam resultados de análise de 

oxidação acelerada acima de 6 h. 
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Figura 5.35 – Valores observados versus preditos para o tempo de estabilidade oxidativa 

do biodiesel de soja aditivado com cardanol alquilado. 

 

 
Figura 5.36 – Curva de resposta para a determinação da condição que proporciona 

melhor estabilidade oxidativa. 

 

A Figura 5.36 ilustra as condições que proporcionam tempo de estabilidade 

oxidativa acima de 6 h sendo esta as condições representadas pelas regiões de coloração 

vermelho escuro. 

No comparativo entre as curvas de resposta do cardanol hidrogenado (Figura 

5.35) e do cardanol alquilado (Figura 5.37), verifica-se que a redução do T.E.O da amostra 

com cardanol alquilado é bem mais drástica que a das amostras com cardanol hidrogenado. 
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5.3.2 Avaliação Termogravimétrica dos antioxidantes da biomassa (CH e CA). 

 

As análises térmicas foram realizadas com o biodiesel e o cardanol hidrogenado, 

conforme podemos observar a TG e DTG na Figura 5.37. Podemos observar que o cardanol 

hidrogenado possui maior estabilidade térmica do que o biodiesel, ou seja, sua degradação 

ocorre a temperaturas maiores que a do biodiesel. Este comportamento ocorre devido o 

cardanol hidrogenado possui uma longa cadeia substituída na posição meta, conferindo assim 

maior estabilidade térmica.  

A curva DTG da amostra de cardanol hidrogenado mostra com mais clareza os 

pontos inicial (189,86 °C) e final do processo (374,57 °C), sendo a área diretamente 

proporcional à variação de massa, levando à pronta determinação da temperatura do pico 

(311,42 °C). 

 

 
Figura 5.37 - Curvas TG e DTG do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e do 

cardanol hidrogenado em atmosfera inerte. 

 

A Figura 5.38 apresenta os resultados das análises termogravimétricas para as 

amostras do biodiesel de soja/cardanol hidrogenado em diferentes proporções de aditivação, 

sob atmosfera inerte.  

Observa-se na Figura 5.38 que pequenas concentrações de cardanol hidrogenado 

não conferem mudanças significativas na curva termogravimétrica destas amostras, pois, 

conforme podemos observar a curva referente ao biodiesel puro as amostras com baixa 

concentração de CH ficam sobrepostas. 
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Figura 5.38 - Curvas TG sobrepostas do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante  e 

com a adição de 300, 900, 1500, 3000 e 4000 mg/kg de cardanol hidrogenado em 

atmosfera inerte. 

 

A interferência da quantidade de CH aditivado só passa a ser observado nas 

amostras aditivadas com 3000 e 4000 mg/kg deslocando a curva para a direita, em direção à 

curva do cardanol hidrogenado puro.  

Na Tabela 5.13, encontram-se os dados termogravimétricos do comparativo do 

biodiesel sem antioxidante e com diferentes aditivações de cardanol hidrogenado. 

 

Tabela 5.13 – Dados termogravimétricos do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante 

e com diferentes aditivações de cardanol hidrogenado. 

Amostra Tonset (ºC) Tendset (ºC) Tpico (ºC) 

Biodiesel 207,89 260,85 253,43 

CH puro 251,86 324,65 311,42 

Biodiesel + CH 300 179,12 263,03 244,91 

Biodiesel + CH 900  186,43  259,89 252,45 

Biodiesel + CH 1500  197,60  260,79 245,71 

Biodiesel + CH 3000 202,73 262,23 251,18 

Biodiesel + CH 4000 203,53 271,21 260,63 
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As análises térmicas foram realizadas com o biodiesel e o cardanol alquilado, 

ambos isoladamente, conforme podemos observar a TG e DTG na Figura 5.39.  

 

 
Figura 5.39 - Curvas TG  e DTG do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante e do 

cardanol alquilado em atmosfera inerte. 

 

A curva DTG mostra com mais clareza os pontos inicial (167,99 °C) e final do 

processo (339,17 °C), sendo a área diretamente proporcional à variação de massa, levando à 

pronta determinação da temperatura do pico (304,81 °C). 

Podemos observar que o cardanol alquilado, assim como o cardanol hidrogenado, 

possui maior estabilidade térmica do que o biodiesel, ou seja, sua degradação ocorre a 

temperaturas maiores que a do biodiesel. Este comportamento ocorre devido o cardanol 

hidrogenado possui uma única e longa cadeia substituída na posição meta, conferindo assim 

maior estabilidade térmica.  

Entretanto, ao comparar termicamente o cardanol alquilado e o cardanol 

hidrogenado (Figura 5.40), observa-se que o alquilado é termicamente menos estável que o 

hidrogenado, sendo que este comportamento deve-se ao grupo metila substituído na posição 

orto.  

Deste modo assim como se verificou na comparação entre o BHT e ionol, quanto 

mais radicais forem inseridos ao fenol, maiores serão os pontos de vibração tornando o 

antioxidante menos estável termicamente. 
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Figura 5.40 - Curvas TG do biodiesel puro, cardanol alquilado puro e cardanol 

hidrogenado puro em atmosfera inerte. 

 

A Figura 5.41 apresenta os resultados das análises termogravimétricas para as 

amostras do biodiesel de soja/cardanol alquilado em diferentes concentrações, sob atmosfera 

inerte.  

 

 
Figura 5.41 - Curvas TG sobrepostas do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante  e 

com a adição de 300, 900, 1500, 3000 e 4000 mg/kg de cardanol alquilado em 

atmosfera inerte. 

 

Observa-se na Figura 5.41 que pequenas concentrações de cardanol alquilado não 

conferem mudanças significativas na curva termogravimétrica destas amostras, pois, 
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conforme podemos observar a curva referente ao biodiesel puro e a das amostras com baixa 

concentração de C.A ficam praticamente sobrepostas. A interferência da quantidade de C.A. 

aditivado só passa a ser observado nas amostras aditivadas com 3000 e 4000mg/kg 

deslocando a curva para a direita, em direção à curva do cardanol alquilado puro.  

Na Tabela 5.14, encontram-se os dados termogravimétricos do comparativo do 

biodiesel sem e com antioxidante, com diferentes concentrações de cardanol alquilado. 

 

Tabela 5.14 – Dados termogravimétricos do biodiesel do óleo de soja sem antioxidante 

e com diferentes aditivações de cardanol alquilado. 

Amostra Tonset (ºC) Tendset (ºC) Tpico (ºC) 

Biodiesel 207,89 260,85 253,43 

CA puro 237,83 323,23 304,81 

Biodiesel + CA 300 168,57 243,47 238,17 

Biodiesel + CA 900 170,18 249,24 242,66 

Biodiesel + CA 1500  182,74  251,64 249,40 

Biodiesel + CA 3000 196,27 258,06 251,64 

Biodiesel + CA 4000 190,04 256,94 251,00 

 

5.3.3 Avaliação da atividade dos antioxidantes da biomassa por análise de UV-vis 

 

As amostras de biodiesel adicionados com cardanol hidrogenado foram 

armazenados por 12 meses e após este período, foram realizadas análises de UV-vis, 

conforme vê-se na Figura 5.42.  

Observa-se que a variação da absorbância em função da quantidade de cardanol 

hidrogenado adicionado apresentou relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior 

a quantidade de cardanol hidrogenado adicionado menor é a absorbância observada, 

indicando menor grau de oxidação para amostras com maior teor de CH para o período 

observado (12 meses). 
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Figura 5.42 – Espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja armazenado por 12 

meses sem antioxidante e com a adição de cardanol hidrogenado (CH) em diferentes 

quantidades. 

 

Observam-se na Tabela 5.15 os valores máximos de absorbância e comprimento 

de onda para cada amostra aditivada com cardanol hidrogenado. 

 

Tabela 5.15 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com a adição de 

cardanol hidrogenado em diferentes quantidades. 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel 1,138 244,28 

Biodiesel + CH 300 1,145 242,18 

Biodiesel + CH 600 1,085 242,06 

Biodiesel + CH 900 1,082 242,06 

Biodiesel + CH 1200 1,083 241,86 

Biodiesel + CH 1500 1,078 241,99 

Biodiesel + CH 2000 1,007 241,51 

Biodiesel + CH 3000 0,799 241,19 

Biodiesel + CH 4000 0,641 240,92 
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As amostras de biodiesel adicionados com cardanol alquilado foram armazenados 

por 12 meses e após este período realizado análises de UV-vis, conforme vê-se na Figura 

5.43.  

 

 
Figura 5.43 – Espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja armazenado por 12 

meses sem antioxidante e com a adição de cardanol alquilado (CA) em diferentes 

quantidades. 

 

Observa-se que a variação da absorbância em função da quantidade de cardanol 

alquilado adicionado apresentou relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a 

quantidade de cardanol alquilado adicionado, menor é a absorbância observada, indicando 

menor grau de oxidação para amostras com maior teor de CA no período observado (12 

meses). O biodiesel após sofrer processos de degradação oxidativa gera diversos produtos de 

reação, os quais interferem na absorbância da amostra. O aumento da absorbância deve-se a 

maior presença de dienos conjugados oriundos dos peróxidos gerados pelo processo de 

oxidação. 

A Tabela 5.16 apresenta os valores de absorbância do biodiesel de soja aditivado 

com cardanol alquilado e armazenado por 12 meses.  
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Tabela 5.16 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com a adição de 

cardanol alquilado em diferentes quantidades. 

Amostra Absorbância (a.u) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel 1,138 244,28 

Biodiesel + CA 300 1,063 241,97 

Biodiesel + CA 600 1,057 241,74 

Biodiesel + CA 900 1,054 241,76 

Biodiesel + CA 1200 0,906 241,81 

Biodiesel + CA 1500 0,857 241,57 

Biodiesel + CA 2000 0,816 241,36 

Biodiesel + CA 3000 0,752 241,76 

Biodiesel + CA 4000 0,653 242,13 

  

5.4 Comparativo entre os antioxidantes da biomassa e comerciais 

 

Todos os antioxidantes utilizados foram da classe dos fenóis estericamente 

impedidos, entretanto, fatores como posição dos substituintes, tamanho da cadeia lateral, 

dentre outros fatores, contribuíram para a atividade antioxidante. As Figuras 5.44 e 5.45 

apresentam respectivamente o comparativo das amostras do biodiesel aditivado com BHT, 

ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado na quantidade de 600 mg/kg (ppm) 

submetidos ao teste de oxidação acelerada em Rancimat e análise em UV-vis. 

Observa-se na Figura 5.44 que os antioxidantes com maior número de 

substituintes nas posições orto e para demonstraram maior eficiência no teste de oxidação 

acelerada via Rancimat, indicando com isso, que a quantidade de substituintes é um parâmetro 

para o desenvolvimento e melhoria de antioxidantes de base fenólica. Os antioxidantes que 

possuem melhor atuação são classificados da seguinte forma: BHT > ionol > cardanol 

alquilado > cardanol hidrogenado. 
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Figura 5.44 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras 

aditivadas com 600 mg/kg dos antioxidantes utilizados 

 

 
Figura 5.45 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja em 

função do tempo de armazenamento com 600 mg/kg dos antioxidantes utilizados. 

 

Observa-se na Figura 5.45 que as amostras com BHT apresentaram menor 

absorbância, indicando com isso que houve menor formação de produtos oriundos do 

processo de oxidação, principalmente dienos e trienos conjulgados. No comparativo em UV-

vis das amostras com os antioxidantes utilizados verificou-se que em ordem crescente de 

absorbância são: BHT < CA < CH.  
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A Figura 5.46 apresenta o comparativo da análise termogravimétrica do biodiesel 

puro e dos antioxidantes utilizados. A análise termogravimétrica dos antioxidantes apresenta 

que o BHT e o ionol degradam mais rapidamente que o cardanol hidrogenado e o cardanol 

alquilado. Este fato deve-se provavelmente, aos antioxidantes BHT e ionol possuírem 

estrutura química que ao ser aquecido provoca maior vibração e, consequentemente, quebra 

mais fácil dos grupos substituintes presentes na molécula.  

 

 
Figura 5.46 - Curvas TG do dos antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol 

hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Observa-se claramente que os antioxidantes sintéticos obtiveram melhores 

resultados que os da biomassa, isto se deve, pois o BHT e o ionol possuem grupos ativadores 

no anel aromático, orto e para, contribuindo para a melhor deslocalização de elétrons e 

estabilização de radicais livres, formados nos processos oxidativos.  No comparativo entre os 

antioxidantes da biomassa, o cardanol alquilado por possuir ativadores nas posições meta e 

orto, possui maior ação antioxidante que o cardanol hidrogenado, já que este só possui grupo 

ativador na posição meta. Desta forma, os antioxidantes que possuem melhor atuação são 

classificados da seguinte forma: BHT > ionol > cardanol alquilado > cardanol hidrogenado. 

Através dos dados experimentais buscou-se obter um produto de uso científico e 

industrial. Para tanto, desenvolveu-se um software, o qual é explicitado no subcapítulo 5.5. 
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5.5  Resultados gerados com o software OXIBio  

 

Na Tabela 5.17 apresentam-se valores estimados pelo software OXIBio da 

concentração mínima em mg/kg  de antioxidantes para que o biodiesel de soja mantenha 

estabilidade oxidativa superior a 6 h das amostras com 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses de 

armazenamento. 

 

Tabela 5.17 – Valores do tempo de indução estimado pelo software OXIBIO para as 

amostras com BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado, armazenadas por 

0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses. 

Antioxidantes Tempo de Armazenamento (meses) 

0 2 4 6 8 10 12 

BHT 460* 905* 968* 1035* 1225* 1439* 1548* 

Ionol 507* 725* 1012* 1201* 1313* 1381* 1427* 

c. alquilado  3762* _ _ _ _ _ _ 

c.hidrogenado _ _ _ _ _ _ _ 

* unidade em mg/kg. 

 

Observa-se na Tabela 5.17 que dentre o universo experimental não obtiveram 

concentrações de cardanol alquilado capazes de proporcionar estabilidade oxidativa superior a 

6 h nas amostras armazenadas por 2, 4, 6, 8,10 e 12 meses. Quanto às amostras com cardanol 

hidrogenado em nenhuma condição obtiveram-se tempo de indução superior às 6 h. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O óleo de soja devido sua composição com alto grau de insaturações, demostrou 

ser uma excelente matéria prima para a síntese do biodiesel, servindo este, como substrato 

para os estudos com os antioxidantes utilizados. Todas as análises de caracterização do 

biodiesel realizadas tiveram resultados dentro dos limites estabelecidos pela Resolução ANP 

Nº 14, de 11.5.2012 - DOU 18.5.2012, exceto a estabilidade oxidativa.  

Nas análises do tempo de estabilidade oxidativa via Rancimat, o tempo de 

indução do biodiesel sem antioxidante foi de 2,35 h, vindo a estar com resultados superiores a 

6 h após a adição de 600 mg/kg de BHT e ionol, tendo sido observados valores de 6,85 e 6,14 

h respectivamente.  

Na adição dos antioxidantes da biomassa, o cardanol alquilado obteve tempo de 

estabilidade oxidativa acima de 6 h somente na amostra com concentração de 4000 mg/kg, e 

nas amostras com cardanol hidrogenado em nenhuma das concentrações avaliadas obtiveram-

se valores superiores à 6 h. Deste modo, um dos motivos levantados por esta tese para 

explicar a menor eficiência dos antioxidantes da biomassa (CH e CA) frente aos antioxidantes 

sintéticos (BHT e ionol) deve-se a menor quantidade ou ausência de substituintes nas 

posições orto e para do anel aromático, os quais favorecem sobremaneira a estabilidade dos 

híbridos de ressonância dos íons orto e para substituídos. Outro fator que contribui para a 

menor eficiência do cardanol hidrogenado e do cardanol alquilado deve-se à longa cadeia 

carbônica localizada na posição meta, causando provavelmente, impedimento estérico. 

A constatação de que grupos ativadores e de menor tamanho, aditivados nas 

posições orto e para melhoram a atividade antioxidante, levou os grupos de pesquisa 

envolvidos nesta tese, a trabalhar na síntese de novos antioxidantes com mais substituintes nas 

posições orto e para. Outra característica importante a se observar é que estes substituintes 

devem ser de baixo peso molecular, minimizando com isso, o impedimento estérico da 

molécula. 

As curvas termogravimétricas das amostras com antioxidantes comerciais 

mostraram que o aumento da quantidade de antioxidante adicionado diminui a estabilidade 

térmica. Uma explicação para o fenômeno deve-se à maior vibração dos radicais terc-butila e 

metila no fenol, proporcionando a quebra destas ligações químicas e consequentemente a sua 

perda de massa. Entretanto, nas amostras com antioxidantes da biomassa observou-se maior 

estabilidade térmica do que o biodiesel, ou seja, sua degradação ocorreu a temperaturas 

maiores que a do biodiesel. Este comportamento ocorre possivelmente devido à longa cadeia 
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substituída na posição meta, conferindo assim maior estabilidade térmica. Sendo assim, 

quanto à estabilidade térmica BHT < ionol < cardanol alquilado < cardanol hidrogenado. 

Desta forma, os dados observados apontam que quanto menor for a estabilidade térmica maior 

será sua ação antioxidante. 

As análises em UV-vis das amostras armazenadas por 12 meses foram bastante 

úteis ao detectar através da absorbância, os produtos de oxidação formados.  A variação da 

absorbância foi observada em função da quantidade de antioxidante adicionado, mostrando 

que, quanto maior a quantidade adicionada gerar-se-á menos produtos de oxidação e 

consequentemente será menor a absorbância, sugerindo que maiores concentrações de 

antioxidante levam a um menor grau de oxidação para o período avaliado (12 meses). No 

comparativo em UV-vis das amostras com os antioxidantes utilizados verificou-se que em 

ordem crescente de absorbância são: BHT < CA < CH.  

Os antioxidantes comerciais obtiveram melhores resultados que os da biomassa, 

isto se deveu pela presença de grupos ativadores no anel aromático nas posições orto e para, 

contribuindo para a melhor deslocalização de elétrons estabilizando o radical por ressonância 

acelerando a doação do Hidrogênio radicalar fenólico para inibir o a etapa de iniciação do 

processo oxidativo.  Os antioxidantes que possuem melhor atuação são classificados da 

seguinte forma: BHT > ionol > cardanol alquilado > cardanol hidrogenado. 

Através do software desenvolvido intitulado OXIBio obtiveram-se os valores 

mínimos preditos para que as amostras de biodiesel obtivessem valores de tempo de indução 

superior ou igual a 6h no tempo zero, com 6 e com 12 meses de armazenamento. Para o BHT 

os valores foram: 460 mg/kg (t = 0 meses), 1035 mg/kg (t = 6 meses) 1548 mg/kg (t = 12 

meses). Para o ionol os valores foram: 507 mg/kg (t = 0 meses), 1201 mg/kg (t = 6 meses) 

1427 mg/kg (t = 12 meses).  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Sintetizar novos antioxidantes da biomassa com maior número de substituintes nas 

posições orto e para. 

• Avaliação de outras estruturas de antioxidantes derivados da biomassa; 

• Estudo em DSC para complementar os resultados de TG; 

• Estudar a cinética de degradação das formulações (biodiesel/antioxidante); 

• Inserir outras funcionalidades no software OXIBio tornando-o capaz de gerar gráficos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Software OXIBio 

 

O software intitulado OXIBio surgiu da necessidade de trazer para o operador 

industrial uma ferramenta computacional que o auxilie a realizar cálculos para a determinação 

da quantidade de aditivos/antioxidantes necessários para obter uma determinada concentração 

mássica, sendo esta a primeira funcionalidade do programa. As demais funcionalidades são de 

grande valia para que as empresas produtoras e exportadoras de biodiesel consigam predizer a 

qualidade de seu produto mesmo após grande tempo de estocagem, inclusive diminuir custo 

com a adição de antioxidante.   

O programa foi desenvolvido, utilizando os dados experimentais da estabilidade 

oxidativa do biodiesel de soja aditivado com BHT, ionol, Cardanol Hidrogenado e Cardanol 

alquilado nas concentrações mássicas de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg 

tendo sido realizado análises nos tempos de estocagem iguais a 0, 2, 4, 6, 9 e 12 meses. 

Para o programação do software OXIBio, utilizou-se a ferramenta computacional 

Delphi 7®.  Esta versão foi lançada no ano de 2002, desenvolvida pela Borland Software 

Corporation de um compilador com programação orientada a objetos. Neste tipo de 

programação, os objetos (modelos de objetos reais com seus estados e comportamentos) são 

utilizados pelo programador de acordo com seus interesses. A programação tem por objetivo 

determinar as relações entre os objetos e como essas interações irão ocorrer. Desta forma, a 

programação orientada a objetos torna-se mais fácil de manipular e realizar manutenção. O 

código fonte gerado é então formado pelos objetos visíveis (como telas, botões, textos, dentre 

outros) e a programação no editor de código informando quais as características de cada 

objeto, se irá receber algum tipo de variável e como interage com os demais objetos de acordo 

com as ações e variáveis influenciadoras sobre este. 

Através do OXIBio o usuário poderá saber qual será o resultado da análise de 

estabilidade oxidativa em qualquer tempo de estocagem no período de 0 a 12 meses, inserindo 

uma determinada quantidade de antioxidante, seja ele BHT, ionol, cardanol hidrogenado ou 

cardanol alquilado. Esta funcionalidade do programa é interessante para que o empresário já 

insira uma quantidade de antioxidante de uma única vez, podendo estocar e exportar o 

produto de modo que quando o mesmo chegar ao destino final ainda possua características 

aceitáveis do ponto de vista da estabilidade à oxidação. 
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A terceira funcionalidade do Programa permite que o mesmo informe a 

quantidade suficiente de antioxidante a ser adicionado ao biodiesel para que o mesmo 

permaneça com tempo de estabilidade oxidativa superior à 6 h, quando estocado por um 

tempo previamente determinado pela empresa. 

Uma quarta funcionalidade é a análise de custo no qual sabendo-se previamente 

os valores dos antioxidantes, é capaz de escolher o antioxidante que não somente venha a 

satisfazer questões de atendimento a normas de qualidade bem como satisfação de ordem 

econômica. 

A seguir descrevem-se as telas, funcionalidades bem como métodos de cálculo 

utilizados pelo programa. 

A primeira tela do software é apenas uma tela de inicialização que possui forma 

de imagem e que é fechada automaticamente após a sua total inicialização.  

A segunda tela é, assim como a própria interface sugere, uma tela de inicialização 

e escolha de varáveis e cálculos (Figura 1). Possui uma ferramenta de seleção, denominada 

‘ComboBox’ (Delphi), onde o usuário escolhe qual das variáveis deseja obter informações (no 

caso, o tipo de antioxidante).  

 

 

Figura 1 – Tela de seleção do antioxidante no software OXIBio. 

 

Após a seleção da variável principal manipuladora dos cálculos, seguem os 

objetos denominados ‘Button’ os quais são ativados automaticamente e o usuário tem a opção 

de escolher o cálculo que deseja realizar: tempo de estabilidade oxidativa ou quantidade de 

antioxidante mínima (Figura 2). Cada um dos botões direciona para uma tela característica do 

cálculo selecionado. Observa-se que todos os objetos são bloqueados, com exceção do 
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primeiro, para evitar que as variáveis sejam inseridas incorretamente (não seleção de variável 

inicial). 

 

 

Figura 2 – Tela de seleção do antioxidante no software OXIBio habilitando funções. 

 

A primeira tela de cálculo é a que determina o T.E.O. de uma amostra de 

biodiesel. Nesta tela, existem 04 (quatro) caixas de texto (‘EditText’), um ‘Button’ e uma 

imagem com função onclick ativada, ou seja, ao clicar na imagem, uma ação é ativada pelo 

objeto (Figura 3). As quatro caixas de texto recebem apenas valores numéricos, sendo restrito 

ao usuário inserir qualquer outro tipo de caractere. Obs: Todos os objetos são bloqueados, 

com exceção do primeiro, para evitar que as variáveis sejam inseridas incorretamente (valores 

nulos/não-preenchido ou iguais a zero). 

A primeira caixa de texto recebe o valor da massa de biodiesel a qual se deseja 

adicionar o antioxidante. Ao digitar um valor diferente de zero/nulo a próxima caixa de texto 

é acionada. Este tipo de ação é configurado no evento onchange da Edittext. 
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Figura 3 – Tela do software OXIBio para o cálculo da massa de antioxidante a ser 

aditivada. 

 
A próxima caixa de texto que é ativada através da anterior e recebe o valor da 

concentração de antioxidante que se deseja obter na massa total de biodiesel. Da mesma 

maneira da caixa de texto anterior, esta ativa a próxima (este procedimento será repetido para 

todos os objetos que recebem algum tipo de variável no programa) a partir de valores válidos, 

entre 300 e 4000 (mg/kg), e calcula a quantidade em gramas de antioxidante necessária para 

tanto. Este valor é demonstrado em forma de texto ao lado da caixa correspondente. 

As duas caixas de texto seguintes são responsáveis por receber o valor do tempo 

de armazenamento do biodiesel. A primeira desta recebe o valor em meses (entre 0 e 12 

meses) e a segunda em dias (entre 0 e 29 dias) (Figura 4). Observa-se que o valor total 

permitido é de 360 dias. Deste valor, o botão de resultado e o cálculo do custo são ativados 

(Figura 6.50). 
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Figura 4 – Tela do software OXIBio informando a massa de antioxidante a ser aditivado 

ao biodiesel. 

 
Botão Resultado 1 (Figura 5): Na programação deste objeto, nas primeiras linhas 

são declaradas as variáveis contidas nas tabelas fornecidas com dados expostos no Excel. São 

declarados: um vetor ‘ppm’, com os 08 (oito) valores de ppm trabalhados; outro vetor ‘dias’, 

com os 06 (seis) tempos analisados; uma matriz também é declarada para receber os dados de 

T.E.O. para cada tabela. Os vetores ‘ppm’ e ‘dias’ são declarados de forma generalizada, 

porém a matriz [i,j] (i = posição na linha; j = posição na coluna do dado de T.E.O.) é 

preenchida de acordo com o antioxidante selecionado. Programação: O programa vai 

comparar os valores digitados de concentração de antioxidante (ppmx) e tempo total (diasx) 

com o os valores declarados nos vetores ‘ppm’ e ‘dias’. Neste ponto, existem quatro opções 

para obtenção do cálculo de T.E.O.: 1) ppmx = ppm[i] e diasx = dias[j]; 2) ppmx ≠ ppm[i] e 

diasx = dias[j]; 3) ppmx = ppm[i] e diasx ≠ dias[j]; 4) ppmx ≠ ppm[i] e diasx ≠ dias[j]. 1) Caso 

mais simples, onde o valor retornado é igual ao da matriz[i,j]. 2) Neste caso, o valor da coluna 

da matriz é fixado (dias[j]) e é necessário realizar uma interpolação linear em as linhas ppm[i] 

e ppm[i+1], onde ppm[i] < ppmx < ppm[i+1] e retorna o valor de T.E.O. encontrado. 3) 

Semelhante ao caso anterior, o valor da linha da matriz é fixado (ppm[i]) e é necessário 

realizar uma interpolação linear em as colunas dias[j] e dias[j+1], onde dias[j] < diasx < 

dias[j+1] e retorna o valor de T.E.O. encontrado. 4) No último caso, os valores de ppmx e 

diasx  são diferentes dos valores de ppm[i] e dias[j] respectivamente. Logo são necessárias 

duas interpolações lineares, primeiro entre as colunas dias[j] e dias[j+1], onde dias[j] < diasx < 

dias[j+1], e posteriormente entre as linhas ppm[i] e ppm[i+1], onde ppm[i] < ppmx < 
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ppm[i+1] e retorna o valor de T.E.O encontrado. O resultado final é mostrado na tela em 

forma de um aviso com o valor de T.E.O (Figura 6). 

 

 

Figura 5 – Tela do software OXIBio para inserção do tempo que o biodiesel estará 

estocado. 

 

 

Figura 6 – Tela do software OXIBio informando a estimativa de estabilidade oxidativa 

do biodiesel para as condições previamente descritas. 

 

O cálculo do custo para a quantidade necessária do antioxidante também pode ser 

obtido através do click na imagem contendo moedas ao lado do botão de resultados. Este 

botão abre uma tela com uma caixa de texto (EditText) no qual é digitado o valor do preço do 

quilo do antioxidante (Figura 7). Ao confirmar o valor, o programa retorna um aviso com o 
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custo total, calculado pela multiplicação da quantidade de antioxidante e o custo deste por 

quilograma (Figura 8). 

 

 

Figura 7 – Tela do software OXIBio para inserção do preço do antioxidante. 
 

 

Figura 8 – Tela do software OXIBio informando o custo com o uso do antioxidante. 

 

A última tela calcula a quantidade de antioxidante necessária para manter o T.E.O. 

em um valor fixo maior ou igual a 06 (seis) (Figura 9). Semelhante à tela anterior, possui 

caixas de texto que recebem os valores de quantidade de biodiesel e tempo de estocagem 

(Figura 10). O valor de concentração não está presente na tela, já que este é um valor 

calculado pelo software. 
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Figura 9 – Tela do software OXIBio informando o tempo que o biodiesel ficará 

estocado. 

 

 

Figura 10 – Tela do software OXIBio com dados inseridos e resultado habilitado. 

 

Programação: Neste caso, é necessário interpolar todos os dados de T.E.O. entre 

os tempos de 0 a 360 dias e 300 e 4000. Essa interpolação, semelhante à explicitada 

anteriormente, resulta em todos os valores possíveis de T.E.O. entre estes valores. Ele calcula, 

portanto qual o primeiro valor é maior ou igual a 06 (seis). O programa apresenta na tela qual 

a concentração correspondente a este valor de T.E.O. é calcula a quantidade de antioxidante 

em gramas necessária para alcançar concentração mínima, multiplicando este valor pela 

quantidade de biodiesel informada (Figura 11) 
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Figura 11 – Tela do software OXIBio informando qual deve ser a massa de 

antioxidante a ser aditivada para estar com TEO acima de 6h nas condições de tempo 

de estocagem previamente determinadas. 

 

O cálculo do custo para a quantidade necessária do antioxidante também pode ser 

obtido através do click na imagem de contendo moedas ao lado do botão de resultados. Este 

botão abre uma tela com uma caixa de texto (EditText) no qual é digitado o valor do preço do 

quilo do antioxidante (Figura 12). Ao confirmar o valor, o programa retorna um aviso com o 

custo total, calculado pela multiplicação da quantidade de antioxidante e o custo deste por 

quilo, conforme ilustra na Figura 13. 

 

 

Figura 12 – Tela do software OXIBio para inserir o custo do antioxidante utilizado. 
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Figura 13 – Tela do software OXIBio informando o valor gasto para manter 300 kg de 

Biodiesel com estabilidade acima de 6 horas após 5 meses de armazenamento.  

 

Após análise das telas, verifica-se que o software OXIBio, devido suas 

funcionalidade constitui um produto oriundo do estudo realizado, constituindo um produto  

científico de uso acadêmico e industrial, o qual encontra-se em processo de registro. 

Como o software OXIBio foi desenvolvido tendo como base de dados os 

resultados experimentais onde a quantidade de antioxidante varia de 0 a 4000 mg/kg, o 

programa não consegue realizar a predição da quantidade de cardanol hidrogenado a ser 

adicionado para que o tempo de estabilidade oxidativa do biodiesel atinja as 6 h.
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APÊNDICE B - Comparativo dos resultados do tempo de estabilidade oxidativa em Rancimat 

de todas as amostras de biodiesel metílico do óleo de soja com e sem a adição de 

antioxidantes nas concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg. 

 

 

Tempo (horas)

Tempo de indução

BS/BHT - 300 mg/kg

BS/Ionol - 300 mg/kgBS/C. Hidrogenado - 300 mg/kg

BS/C. Alquilado - 300 mg/kg

BS - 0 mg/kg

 
Figura 14 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

300 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 1 – Resultado do tempo de indução das amostras com 300 mg/kg (ppm) de BHT, 

ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 300 mg/kg  110 °C 5,03 h 

BS/ionol – 300 mg/kg 110 °C 5,69 h 

BS/c. hidrogenado – 300 mg/kg 110 °C 4,02 h 

BS/c. alquilado – 300 mg/kg 110 °C 4,78 h 
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Tempo (horas)

Tempo de indução

BS/C. Hidrogenado - 600 mg/kg

BS - 0 mg/kg BS/BHT - 300 mg/kg

BS/C. Alquilado - 600 mg/kg

BS/Ionol - 600 mg/kg

 
Figura 15 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

600 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 2 – Resultado do tempo de indução das amostras com 600 mg/kg (ppm) de BHT, 

ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 600 mg/kg  110 °C 6,85 h 

BS/ionol – 600 mg/kg 110 °C 6,14 h 

BS/c. hidrogenado – 600 mg/kg 110 °C 4,40 h 

BS/c. alquilado – 600 mg/kg 110 °C 4,84 h 
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Figura 16 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

900 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 3 – Resultado do tempo de indução das amostras com 900 mg/kg (ppm) de BHT, 

ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 900 mg/kg  110 °C 6,94 h 

BS/ionol – 900 mg/kg 110 °C 6,73 h 

BS/c. hidrogenado – 900 mg/kg 110 °C 4,60 h 

BS/c. alquilado – 900 mg/kg 110 °C 4,83 h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo de indução

BS/C. Hidrogenado - 900 mg/kg

BS - 0 mg/kg BS/BHT - 900 mg/kg

BS/C. Alquilado - 900 mg/kg

BS/Ionol - 900 mg/kg

Tempo (horas)
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Tempo de indução

BS/Ionol - 1200 mg/kg

BS - 0 mg/kg BS/BHT - 1200 mg/kg

BS/C. Hidrogenado - 1200 mg/kg

BS/C. Alquilado - 1200 mg/kg

Tempo (horas)  
Figura 17 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 
1200 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

 

Tabela 4 – Resultado do tempo de indução das amostras com 1200 mg/kg (ppm) de 

BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 1200 mg/kg 110 °C 7,24 h 

BS/ionol – 1200 mg/kg 110 °C 6,96 h 

BS/c. hidrogenado – 1200 mg/kg 110 °C 4,85 h 

BS/c. alquilado – 1200 mg/kg 110 °C 5,14 h 
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BS/Ionol - 1500 mg/kgBS - 0 mg/kg

BS/BHT - 1500 mg/kg

BS/C. Hidrogenado - 1500 mg/kg

BS/C. Alquilado - 1500 mg/kg

Tempo (horas)

Tempo de indução

 
Figura 18 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

1500 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 5 – Resultado do tempo de indução das amostras com 1500 mg/kg (ppm) de 

BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 1500 mg/kg  110 °C 7,6 h 

BS/ionol – 1500 mg/kg 110 °C 7,92 h 

BS/c. hidrogenado – 1500 mg/kg 110 °C 4,85 h 

BS/c. alquilado – 1500 mg/kg 110 °C 5,22 h 

 

 

 



Apêndices                                                                                                        Santos, F.F.P. 126            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

BS/Ionol - 2000 mg/kgBS - 0 mg/kg BS/BHT - 2000 mg/kg

BS/C. Hidrogenado - 2000 mg/kg BS/C. Alquilado - 2000 mg/kg

Tempo (horas)

Tempo de indução

 
Figura 19 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

2000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 6 – Resultado do tempo de indução das amostras com 2000 mg/kg (ppm) de 

BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0 mg/kg 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 2000 mg/kg  110 °C 8,6 h 

BS/ionol – 2000 mg/kg 110 °C 8,58 h 

BS/c. hidrogenado – 2000 mg/kg 110 °C 4,89 h 

BS/c. alquilado – 2000 mg/kg 110 °C 5,49 h 
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BS/Ionol - 3000 mg/kgBS - 0 mg/kg BS/BHT - 3000 m g/kg

BS/C . H idrogenado - 3000 m g/kgBS/C . A lquilado - 3000 mg/kg

Tempo (horas)

Tempo de indução

 
Figura 20 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

3000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 7 – Resultado do tempo de indução das amostras com 3000 mg/kg (ppm) de 

BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0ppm 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 3000 mg/kg  110 °C 10,42 h 

BS/ionol – 3000 mg/kg 110 °C 10,0 h 

BS/c. hidrogenado – 3000 mg/kg 110 °C 4,91 h 

BS/c. alquilado – 3000 mg/kg  110 °C 5,72 h 

 

 

 



Apêndices                                                                                                        Santos, F.F.P. 128            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

BS/Ionol - 4000 mg/kgBS - 0 mg/kg BS/BHT - 4000 mg/kg

BS/C. Hidrogenado - 4000 mg/kgBS/C. Alquilado - 4000 mg/kg

Tempo de indução

Tempo (horas)  
Figura 21 – Comparativo do tempo de estabilidade oxidativa (TEO) das amostras com 

4000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado.  

 

Tabela 8 – Resultado do tempo de indução das amostras com 300 mg/kg (ppm) de BHT, 

ionol, cardanol hidrogenado e cardanol alquilado. 

Amostra Temperatura Tempo de indução 

BS-0ppm 110 °C 2,35 h 

BS/BHT – 4000 mg/kg  110 °C 11,99 h 

BS/ionol – 4000 mg/kg 110 °C 11,73 h 

BS/c. hidrogenado – 4000 mg/kg 110 °C 4,92 h 

BS/c. alquilado – 4000 mg/kg 110 °C 6,09 h 
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APÊNDICE C - Comparativo dos resultados de UV-vis de todas as amostras de biodiesel 

metílico do óleo de soja após 12 meses de armazenamento, com adição de antioxidantes nas 

concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg. 

 

 
Figura 22 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 300 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e 

cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 9 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de UV-

vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 300 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 300 1,105 244,01 

Biodiesel + ionol 300 1,157 233,07 

Biodiesel + CH 300 1,194 242,06 

Biodiesel + CA 300 1,063 241,97 
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Figura 23 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 600 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e 

cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 10 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 600 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 600 1,005 244,03 

Biodiesel + ionol 600 1,145 231,98 

Biodiesel + CH 600 1,145 242,18 

Biodiesel + CA 600 1,057 241,74 
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Figura 24 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 900 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e 

cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 11 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 900 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 900 0,902 243,67 

Biodiesel + ionol 900 1,134 232,13 

Biodiesel + CH 900 1,082 242,06 

Biodiesel + CA 900 1,054 241,76 
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Figura 25 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 1200 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) 

e cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 12 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 1200 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 1200 0,872 243,87 

Biodiesel + ionol 1200 1,132 232,27 

Biodiesel + CH 1200 1,083 241,86 

Biodiesel + CA 1200 0,906 241,81 
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Figura 26 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 1500 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) 

e cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 13 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 1500 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 1500 0,856 243,71 

Biodiesel + ionol 1500 1,026 232,93 

Biodiesel + CH 1500 1,078 241,99 

Biodiesel + CA 1500 0,857 241,57 
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Figura 27 – Comparativo dos espectros de UV-vis do do óleo de soja armazenado por 

12 meses com 2000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol 

alquilado (CA). 

 

Tabela 14 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 2000 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 2000 0,744 242,78 

Biodiesel + ionol 2000 0,995 231,38 

Biodiesel + CH 2000 1,007 241,51 

Biodiesel + CA 2000 0,816 241,36 
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Figura 28 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 3000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) 

e cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 15 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 3000 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 3000 0,695 243,53 

Biodiesel + ionol 3000 0,879 229,09 

Biodiesel + CH 3000 0,799 241,19 

Biodiesel + CA 3000 0,752 241,76 
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Figura 29 – Comparativo dos espectros de UV-vis do biodiesel do óleo de soja 

armazenado por 12 meses com 4000 mg/kg de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) 

e cardanol alquilado (CA). 

 

Tabela 16 – Valores de absorbância (a.u) e comprimento de onda (nm) da análise de 

UV-vis do biodiesel do óleo de soja após 12 meses de armazenamento com 4000 mg/kg 

(ppm) de BHT, ionol, cardanol hidrogenado (CH) e cardanol alquilado (CA). 

Amostra Absorbância (a.u.) Comprimento de onda (nm) 

Biodiesel + BHT 4000 0,676 243,64 

Biodiesel + ionol 4000 0,754 225,74 

Biodiesel + CH 4000 0,641 240,92 

Biodiesel + CA 4000 0,535 241,73 
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APÊNDICE D – TG de todas as amostras de biodiesel metílico do óleo de soja, com adição 

de antioxidantes nas concentrações de 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 3000 e 4000 mg/kg. 

 

 
Figura 30 – Curvas TG do Biodiesel aditivado com 300 mg/kg dos antioxidantes 

cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Tabela 17 – Dados termogravimétricos do biodiesel aditivado com 300 mg/kg dos 

antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em 

atmosfera inerte. 

Amostra Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico (°C) 

Biodiesel + BHT 300 172,37 251,00 241,86 

Biodiesel + ionol 300 181,37 257,10 250,20 

Biodiesel + CH 300 179,12 263,03 244,91 

Biodiesel + CA 300 168,57 243,47 238,17 
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Figura 31 – Curvas TG do Biodiesel aditivado com 900 mg/kg dos antioxidantes 

cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Tabela 18 – Dados termogravimétricos do biodiesel aditivado com 900 mg/kg dos 

antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em 

atmosfera inerte. 

Amostra Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico (°C) 

Biodiesel + BHT 900 167,39 242,98 232,88 

Biodiesel + ionol 900 180,02 256,94 247,15 

Biodiesel + CH 900  186,43  259,89 252,45 

Biodiesel + CA 900 170,18 249,24 242,66 
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Figura 32 – Curvas TG do Biodiesel aditivado com 1500 mg/kg dos antioxidantes 

cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Tabela 19 – Dados termogravimétricos do biodiesel aditivado com 1500 mg/kg dos 

antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em 

atmosfera inerte. 

Amostra Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico (°C) 

Biodiesel + BHT 1500 157,61 216,36 212,52 

Biodiesel + ionol 1500 175,96 251,8 243,31 

Biodiesel + CH 1500  197,60  260,79 245,71 

Biodiesel + CA 1500  182,74  251,64 249,40 
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Figura 33 – Curvas TG do Biodiesel aditivado com 3000 mg/kg dos antioxidantes 

cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Tabela 20 – Dados termogravimétricos do biodiesel aditivado com 3000 mg/kg dos 

antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em 

atmosfera inerte. 

Amostra Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico (°C) 

Biodiesel + BHT 3000 145,14 211,87 205,14 

Biodiesel + ionol 3000 175,36 247,31 241,212 

Biodiesel + CH 3000 202,73 262,23 251,18 

Biodiesel + CA 3000 196,27 258,06 251,64 
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Figura 34 – Curvas TG do Biodiesel aditivado com 4000 mg/kg dos antioxidantes 

cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em atmosfera inerte. 

 

Tabela 21 – Dados termogravimétricos do biodiesel aditivado com 4000 mg/kg dos 

antioxidantes cardanol alquilado (CA), cardanol hidrogenado (CH), ionol e BHT em 

atmosfera inerte. 

Amostra Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico (°C) 

Biodiesel + BHT 4000 144,82 208,02 200,81 

Biodiesel + ionol 4000 167,99 238,17 223,10 

Biodiesel + CH 4000 203,53 271,21 260,63 

Biodiesel + CA 4000 190,04 256,94 251,00 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A - RESOLUÇÃO ANP Nº 14, DE 11.5.2012 - DOU 18.5.2012 
  

A Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no 
uso de suas atribuições, 

Considerando o disposto no inciso I, art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada 
pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005 e com base na Resolução de Diretoria nº 390, de 10 de 
maio de 2012; 

Considerando o interesse para o País em apresentar sucedâneos para o óleo diesel;, 

Considerando a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que define o biodiesel como um 
combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição 
por compressão, que possa substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil; 

Considerando as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, 
quanto à produção e ao percentual de biodiesel no óleo diesel a ser comercializado; 

Considerando o disposto no inciso XVIII, art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que estabelece que cabe à ANP especificar a 
qualidade do biodiesel, e 

Considerando a Lei 12.490, de 16 de setembro de 2011 que, acrescenta e dá nova redação a 
dispositivos previstos na Lei nº 9.478/1997, além de ampliar a competência da ANP para toda a 
Indústria de Biocombustíveis, definida como o conjunto de atividades econômicas relacionadas com 
produção, importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem, comercialização, 
distribuição, avaliação de conformidade e certificação da qualidade de biocombustíveis, 

Resolve: 

  

Art. 1º Ficam estabelecidas, por meio da presente Resolução, a especificação do biodiesel 
contida no Regulamento Técnico ANP nº 4/2012 e as obrigações quanto ao controle da qualidade a 
serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o território 
nacional. 

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2010 o teor de biodiesel a ser adicionado ao óleo 
diesel é de 5 %, em volume. 

Das Definições 

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, define-se: 

I - Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
produzido a partir da transesterificação e ou/esterificação de matérias graxas, de gorduras de origem 
vegetal ou animal, e que atenda a especificação contida no Regulamento Técnico nº 4/2012, parte 
integrante desta Resolução; 

II - Óleo diesel A: combustível de uso rodoviário, destinado a veículos dotados de motores do 
ciclo Diesel e produzido por processos de refino de petróleo e processamento de gás natural. Não 
deve conter biodiesel; 

III - Óleo diesel B: combustível de uso  rodoviário, destinado a veículos dotados de motores 
do ciclo Diesel e produzido por processos de refino de petróleo e processamento de gás natural. 
Deve conter biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente; 

IV - Óleo diesel BX: combustível de uso rodoviário, destinado a veículos dotados de motores do 
ciclo Diesel e produzido por processos de refino de petróleo e processamento de gás natural. Deve 
conter biodiesel em proporção definida (X %) quando autorizado o uso específico ou experimental 
conforme legislação vigente; 

V - Produtor: pessoa jurídica ou consórcios autorizados pela ANP a exercerem a atividade de 
produção e comercialização de biodiesel; 

VI - Distribuidor: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da atividade de 
distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, etanol combustível, biodiesel, óleo diesel 
B, óleo diesel BX e outros combustíveis automotivos; 
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VII - Revendedor: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da atividade de 
revenda varejista que consiste na comercialização de combustível automotivo em estabelecimento 
denominado posto revendedor; 

VIII - Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR): pessoa jurídica autorizada pela ANP para o 
exercício das atividades de transporte e revenda retalhista de combustíveis, de óleos lubrificantes e 
graxas envasados, óleo diesel B e óleo diesel BX. 

IX - Importador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de importação; 

X - Exportador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de exportação; 

XI - Refinaria: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da atividade de refino de 
petróleo; 

XII - Adquirente: pessoa jurídica autorizada pela ANP, responsável pela aquisição e 
armazenamento de biodiesel, para garantir o estoque regulatório necessário a fim de assegurar o 
abastecimento nacional de biodiesel; 

XIII - Boletim de Análise: documento da qualidade emitido por laboratório cadastrado na ANP 
de acordo com a Resolução ANP nº 46, de 09 de setembro de 2011, ou outra que venha substituí-la, 
que contenha informação(ões) e resultado(s) do(s) ensaio(s) realizado(s), conforme Regulamento 
Técnico, parte integrante desta Resolução; 

XIV - Certificado da Qualidade: documento emitido por Produtor, Adquirente e Importador que 
comprove o atendimento do produto comercializado à especificação da ANP. Deve conter todos os 
requisitos constantes do Artigo 5º, § 8º, da presente Resolução. 

XV - Volume Certificado: quantidade segregada de produto em um único tanque, caracterizada 
por Certificado da Qualidade; 

XVI - Firma inspetora: pessoa jurídica credenciada pela ANP, conforme legislação vigente, para 
a realização das atividades de adição de marcador aos PMC, de adição de corante ao etanol anidro 
combustível, com base em regulamentos da ANP, e de controle da qualidade dos produtos indicados 
pelas Portarias ANP nº 311, de 27 de dezembro de 2001, 312, de 27 de dezembro de 2001 e 315, de 
27 de dezembro de 2001; 

XVII - Aditivo: produto constituído de um ou mais componentes ativos, com ou sem diluente, 
que agrega características benéficas ao combustível automotivo. 

XVIII - Componente ativo: constituinte do aditivo que melhora as propriedades do biodiesel. 

XIX - Diluente: constituinte que, adicionado ao componente ativo, facilita a sua solubilidade no 
biodiesel; 

XX - Terminal de carregamento: local de carregamento do produto, no país de origem; 

XXI - Controle da Qualidade: conjunto de atividades necessárias para comprovar o 
atendimento à especificação da ANP de um produto, dentre as quais consta a emissão de Certificado 
da Qualidade; 

XXII - Laboratório cadastrado: laboratório que, para realizar ensaios físico-químicos em 
biodiesel para emissão de Certificado da Qualidade ou de Boletim de Análise, foi cadastrado na ANP 
conforme Resolução ANP nº 46, de 09 de setembro de 2011, ou outra que venha a substituí-la. 

Da Comercialização 

Art. 3º O biodiesel só poderá ser comercializado pelos Produtores, Distribuidores, Refinarias, 
Importadores e Exportadores de biodiesel autorizados pela ANP. 

§ 1º Somente os Distribuidores e as Refinarias autorizados pela ANP poderão realizar a 
mistura óleo diesel A/biodiesel para efetivar sua comercialização. 

§ 2º É vedado ao Revendedor e ao Transportador-Revendedor- 

Retalhista adquirir e comercializar biodiesel diretamente de Refinaria, Produtor, Importador ou 
Exportador. 

Art. 4º O Distribuidor e o Adquirente ficam obrigados a recusar o recebimento do produto caso 
constatem qualquer não-conformidade presente no Certificado da Qualidade ou após realização de 
análise de amostra representativa. Tal não-conformidade deverá ser comunicada ao Centro de 
Relações com o Consumidor da ANP, cujo telefone encontra-se disponível no sítio www.anp.gov.br, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, considerando-se somente os dias úteis, e 
informando: 
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I - Data da ocorrência; 

II - Número e data de emissão da Nota Fiscal e; 

III - CNPJ do emitente da Nota Fiscal. 

Da Certificação do Biodiesel 

Art. 5º O Produtor, o Adquirente e o Importador ficam obrigados a garantir a qualidade do 
biodiesel a ser comercializado em todo o território nacional e a emitir o Certificado da Qualidade de 
amostra representativa, cujos resultados deverão atender aos limites estabelecidos da especificação 
constante no Regulamento Técnico ANP nº 4/2012, parte integrante desta Resolução. 

§ 1º O produto somente poderá ser liberado para a comercialização após a sua certificação, 
com a emissão do respectivo Certificado da Qualidade, que deverá acompanhar o produto. 

§ 2º As análises constantes do Certificado da Qualidade só poderão ser realizadas em 
laboratório próprio do Produtor, do Adquirente ou outro(s) contratado(s) por estes, o(s) qual(is) 
deverá(ão) ser cadastrado(s) pela ANP conforme Resolução ANP nº 46, de 09 de setembro de 2011, 
ou outra que venha a substituí-la. 

§ 3º No caso de certificação do biodiesel utilizando laboratório próprio e contratado, o Produtor 
e o Adquirente deverão emitir Certificado da Qualidade único, agrupando todos os resultados 
constantes do(s) Boletim(ns) de Análise que tenham recebido do(s) laboratório(s) cadastrado(s) pela 
ANP. Esse Certificado deverá indicar o(s) laboratório(s) responsável(is) por cada ensaio. 

§ 4º Caso o produto não seja comercializado no prazo máximo de 1 (um) mês, a partir da data 
de certificação constante do Certificado da Qualidade, a característica massa específica a 20 ºC 
deverá ser novamente analisada. Caso a diferença encontrada com relação à massa específica a 20 
ºC do Certificado da Qualidade seja inferior a 3,0 kg/m³, deverão ser novamente avaliados o teor de 
água, o índice de acidez e a estabilidade à oxidação a 110 ºC. Caso a diferença seja superior a 3,0 
kg/m³, deverá ser realizada a recertificação completa segundo esta Resolução. 

§ 5º No caso da importação de biodiesel, a análise de amostra representativa e a emissão do 
Certificado da Qualidade deverão ser realizadas por Firma Inspetora, contratada pelo Importador, 
atestando que o produto atende ao Regulamento Técnico ANP nº 4/2012, parte integrante desta 
Resolução. 

I - A Firma Inspetora deverá ser cadastrada na ANP ou poderá contratar laboratório cadastrado 
junto à ANP para emissão do Boletim de Análise. 

II - A Firma Inspetora ficará obrigada a apresentar os Boletins de Análise emitidos pelo(s) 
laboratório(s) contratado(s), caso seja solicitado pela ANP. 

§ 6º O Certificado da Qualidade referente ao produto comercializado deverá conter: 

I - os resultados das análises dos parâmetros especificados, com indicação dos métodos 
empregados e os respectivos limites constantes da especificação, conforme Regulamento Técnico 
ANP nº 4/2012, parte integrante desta Resolução; 

II - o tanque de origem e a identificação do lacre da amostratestemunha, previsto no art. 6º 
deste regulamento; 

III - a data de produção do biodiesel; 

IV - o material graxo e o álcool utilizado para obtenção do biodiesel; 

a) Caso seja usado mais de um tipo de material graxo, devem ser informadas suas respectivas 
proporções; 

V - a identificação do aditivo utilizado na fase de produção, quando for o caso, cabendo 
classificar o tipo; 

a) Após a aditivação, o biodiesel deverá permanecer de acordo com a sua especificação 
técnica. 

VI - identificação própria por meio de numeração sequencial anual, inclusive no caso de cópia 
emitida eletronicamente; 

VII - assinatura do químico responsável pela qualidade do produto na empresa, com indicação 
legível de seu nome e número de inscrição no Conselho Regional de Química; 

VIII - indicação do laboratório cadastrado na ANP responsável por cada ensaio efetuado e da 
identificação de cada Boletim de Análise utilizado para compor o respectivo Certificado da Qualidade, 
atentando ao disposto no § 11 deste artigo. 
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§ 7º Em qualquer situação, o Boletim de Análise deverá ser emitido por laboratório cadastrado 
conforme as regras estabelecidas na Resolução ANP nº 46 de 9 de setembro de 2011, ou 
regulamentação superveniente que venha a substituí-la. 

§ 8º O Boletim de Análise deverá ser firmado pelo químico responsável pelos ensaios 
laboratoriais efetuados, com indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de 
classe. 

§ 9º Para documentos emitidos eletronicamente, é obrigatória a assinatura digital, efetivada 
mediante utilização de certificado digital válido, de propriedade do responsável pela assinatura do 
Certificado da Qualidade ou do Boletim de Análise. 

§ 10º O Produtor, o Adquirente e a Firma Inspetora somente poderão utilizar o Boletim da 
Análise como Certificado da Qualidade quando o mesmo for emitido por laboratório próprio, 
cadastrado na ANP, e contemplar todas as características necessárias à certificação do produto. 

§ 11º O Produtor, o Adquirente e o Importador deverão comunicar previamente à ANP, por 
meio de endereço eletrônico disponibilizado no sítio www.anp.gov.br, as seguintes informações 
referentes ao(s) laboratório(s) cadastrado(s), responsável(is) pelas análises utilizadas para compor o 
Certificado da Qualidade: 

I - razão social; 

II - número de cadastro do laboratório; 

III - endereço completo; 

IV - métodos utilizados para realização das análises. 

§ 12º As informações previstas no § 11 deverão ser enviadas em formato eletrônico, segundo 
orientações de preenchimento disponibilizadas no sítio: www.anp.gov.br. 

Art. 6º Deverão ser mantidas pelo Produtor, Adquirente e Importador, em local protegido de 
luminosidade e de aquecimento, duas amostras-testemunha de 1 (um) litro cada, representativas do 
Volume Certificado, devidamente identificadas com o número do Certificado da Qualidade e de seu 
respectivo lacre. 

§ 1º Cada amostra-testemunha deverá ser armazenada em recipiente de 1 (um) litro de 
capacidade, com batoque e tampa plástica. 

§ 2º O recipiente indicado no § 1º deste artigo deverá ser lacrado, com lacre de numeração 
controlada, que deixe evidências no caso de violação. 

§ 3º Deverão ficar à disposição da ANP para qualquer verificação julgada necessária: 

I - as amostras-testemunha, pelo prazo mínimo de 1 mês, a contar da data de saída do produto 
das instalações do Produtor, Adquirente e Importador; 

II - o Certificado da Qualidade, acompanhado dos originais dos Boletins de Análise utilizados 
na sua composição, quando for o caso, pelo prazo mínimo de 12 meses, a contar da data de saída do 
produto das instalações do Produtor, Importador e Adquirente. 

§ 4º O Certificado da Qualidade deverá ser obrigatoriamente rastreável às suas respectivas 
amostras-testemunha e Boletins de Análise. 

Art. 7º O Produtor, o Importador e o Adquirente deverão enviar mensalmente à ANP, até o 15º 
(décimo quinto) dia do mês subseqüente à comercialização do produto, todas as informações 
constantes dos Certificados da Qualidade emitidos no mês de referência e respectivos Volumes 
Certificados, por meio de endereço eletrônico disponibilizado no sítio www.anp.gov.br. 

§ 1º Os agentes citados no caput deste artigo deverão enviar os dados, em formato eletrônico, 
segundo orientações de preenchimento disponibilizadas no sítio da ANP www.anp.gov.br. 

§ 2º Quando não houver comercialização de biodiesel em um determinado mês, o Produtor e o 
Adquirente deverão enviar obrigatoriamente o formulário eletrônico informando esta situação. 

§ 3º No caso da importação do biodiesel, quando houver comercialização do produto, o 
Importador ficará obrigado a enviar o formulário eletrônico citado no § 1º deste artigo. 

Dos Documentos Fiscais 

Art. 8º A documentação fiscal e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) 
emitidos por Produtor, Adquirente e Importador, para fins de entrega e referentes às operações de 
comercialização do produto, deverão indicar o número do Certificado da Qualidade e do lacre da 
amostra-testemunha correspondentes ao produto. 
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Parágrafo único. O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível do 
respectivo Certificado da Qualidade, atestando que o produto comercializado atende a especificação 
estabelecida no Regulamento Técnico nº 4/2012, parte constante desta Resolução. 

Das Disposições Finais 

Art. 9º O não atendimento às regras estabelecidas na presente Resolução sujeita os infratores 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei 
nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo 
das penalidades de natureza civil e penal. 

Art. 10. Os casos não contemplados nesta Resolução serão analisados pela Diretoria da ANP. 

Art. 11. Fica concedido, aos Produtores, Importadores e Adquirentes de biodiesel, o prazo de 
até 60 dias a partir da publicação desta Resolução para atendimento ao limite da característica Teor 
de Água estabelecido no Regulamento Técnico anexo a esta Resolução, período no qual poderão 
ainda atender ao limite constante da Resolução ANP nº 7, de 19 de março 2008. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Art. 13. Fica revogada a Resolução ANP nº 7, de 19 de março de 2008, observados os termos 
do art. 11 desta Resolução. 

  

MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD 

  

ANEXO B - REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 4/2012 

  

1. Objetivo 

Este Regulamento Técnico aplica-se ao biodiesel nacional ou importado e estabelece a sua 
especificação. 

2. Normas Aplicáveis 

A determinação das características do biodiesel deverá ser feita mediante o emprego das 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas internacionais da 
"American Society for Testing and Materials" (ASTM), da "International Organization for 
Standardization" (ISO) e do "Comité Européen de Normalisation" (CEN). 

Os dados de repetitividade e de reprodutibilidade fornecidos nos métodos relacionados neste 
Regulamento devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata 
do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste 
Regulamento. 

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa obtida segundo os 
métodos ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual, ASTM D 4057 - 
Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ou ISO 5555 - Animal and 
vegetable fats and oils - Sampling. 

As características constantes da Tabela I de Especificação do Biodiesel deverão ser 
determinadas de acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio: 

2.1. Métodos ABNT 

  
MÉTODO TÍTULO 

NBR 6294 Óleos lubrificantes e aditivos - Determinação de cinza sulfatada 

NBR 7148 Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa 
específica, densidade relativa e ºAPI - Método do densímetro 

NBR 10441 Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - 
Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da 
viscosidade dinâmica 
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NBR 14065 Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da 
massa específica e da densidade relativa pelo densímetro 
digital. 

NBR 14359 Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método 
da lâmina de cobre 

NBR 14448 Produtos de petróleo - Determinação do índice de acidez pelo 
método de titulação potenciométrica 

NBR 14598 Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo 
aparelho de vaso fechado Pensky-Martens 

NBR 14747 Óleo Diesel - Determinação do ponto de entupimento de filtro a 
frio 

NBR 15341 Biodiesel - Determinação de glicerina livre em biodiesel de 
mamona por cromatografia em fase gasosa 

NBR 15342 Biodiesel - Determinação de monoglicerídeos e diglicerídeos em 
biodiesel de mamona por cromatografia gasosa 

NBR 15343 Biodiesel - Determinação da concentração de metanol e/ou 
etanol por cromatografia gasosa 

NBR 15344 Biodiesel - Determinação de glicerina total e do teor de 
triglicerídeos em biodiesel 

NBR 15553 Produtos derivados de óleos e gorduras - Ésteres 
metílicos/etílicos de ácidos graxos - Determinação dos teores de 
cálcio, magnésio, sódio, fósforo e potássio por espectrometria 
de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-
OES) 

NBR 15554 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres 
metílicos/etílicos de ácidos graxos -Determinação do teor de 
sódio por espectrometria de absorção atômica 

NBR 15555 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres 
metílicos/etílicos de ácidos graxos -Determinação do teor de 
potássio por espectrometria de absorção atômica 

NBR 15556 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres 
metílicos/etílicos de ácidos graxos -Determinação do teor de 
sódio, potássio, magnésio e cálcio por espectrometria de 
absorção atômica 

NBR 15586 Produtos de petróleo - Determinação de microrresíduo de 
carbono 

NBR 15764 Biodiesel - Determinação do teor total de ésteres por 
cromatografia gasosa 

NBR 15771 Biodiesel - Determinação de glicerina livre - Método Volumétrico 

NBR 15867 Biodiesel - Determinação do teor de enxofre por espectrometria 
de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-
OES) 

NBR 15908 Biodiesel - Determinação da glicerina livre, monoglicerídeos, 
diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina total por cromatografia 
gasosa 

NBR 15995 Biodiesel - Determinação da contaminação total 
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2.2. Métodos ASTM 

  

 
MÉTODO TÍTULO 

ASTM D93 Flash point by Pensky-Martens closed cup tester 

ASTM D130 Corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip 
test 

ASTM D445 Kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and 
calculation of dynamic viscosity 

ASTM D613 Cetane number of Diesel fuel oil 

ASTM D664 Acid number of petroleum products by potentiometric titration 

ASTM D874 Sulfated ash from lubricating oils and additives 

ASTM D1298 Density, relative density (specific gravity) or API gravity of crude 
petroleum and liquid petroleum products by hydrometer 

ASTM D4052 Density and relative density of liquids by digital density meter 

ASTM D4530 Determination of carbon residue (micro method) 

ASTM D4951 Determination of additive elements in lubricating oils by 
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry 

ASTM D5453 Determination of total sulfur in light hydrocarbons, spark ignition 
engine fuel, diesel engine fuel, and engine oil by ultraviolet 
fluorescence 

ASTM D6304 Determination of water in petroleum products, lubricating oils, 
and additives by coulometric Karl Fisher titration 

ASTM D6371 Cold filter plugging point of Diesel and heating fuels 

ASTM D6584 Determination of total monoglyceride, total diglyceride, total 
triglyceride, and free and total glycerin in b-100 biodiesel methyl 
esters by gas chromatography 

ASTM D6890 Determination of ignition delay and derived cetane number 
(DCN) of Diesel fuel oils by combustion in a constant volume 
chamber 

 
  

2.3. Métodos EN/ISO 

  

 
MÉTODO TÍTULO 

EN 116 Determination of cold filter plugging point 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test 

EN ISO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic 
viscosity 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 
determination of density - Hydrometer method 

EN ISO 3679 Determination of flash point - Rapid equilibrium closed cup 



Anexos                                                                                                            Santos, F.F.P. 149            

    

Avaliação de Antioxidantes aplicados à Produção de Biodiesel 
  

method 

EN ISO 3987 Petroleum products - Lubricating oils and additives - 
Determination of sulfated ash 

EN ISO 5165 Diesel fuels - Determination of the ignition quality of diesel fuels - 
Cetane engine method 

EN 10370 Petroleum Products - Determination of carbon residue - Micro 
Method 

EN ISO 12185 Crude petroleum and liquid petroleum products. Oscillating U-
tube method 

EN ISO 12662 Liquid Petroleum Products - Determination of contamination in 
middle distillates 

EN ISO 12937 Petroleum Products - Determination of water - Coulometric Karl 
Fischer titration method 

EN 14103 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents 

EN 14104 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of acid value 

EN 14105 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of free and total glycerol and mono-, di- and 
triglyceride content - (Reference Method) 

EN 14106 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of free glycerol content 

EN 14107 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of phosphorous content by inductively coupled 
plasma (ICP) emission spectrometry 

EN 14108 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of sodium content by atomic absorption 
spectrometry 

EN 14109 Fat and oil derivatives -Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of potassium content by atomic absorption 
spectrometry 

EN 14110 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of methanol content 

EN 14111 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of iodine value 

EN 14112 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test) 

EN 14538 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - 
Determination of Ca, K, Mg and Na content by optical emission 
spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP-OES) 

EN 15751 Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) and 
blends with diesel fuel. Determination of oxidation stability by 
accelerated oxidation method 

EN ISO 20846 Petroleum Products - Determination of sulfur content of 
automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method 

EN ISO 20884 Petroleum Products -Determination of sulfur content of 
automotive fuels - Wavelength-dispersive X -ray fluorescence 
spectrometry 
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Tabela I: Especificação do Biodiesel 

  

 
CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE MÉTODO 

ABNT 
NBR 

ASTM 
D 

EN/ISO 

Aspecto - LII (1) - - - 

Massa específica a 
20º C 

kg/m³ 850 a 
900 

7148 

14065 

1298 

4052 

EN ISO 
3675 

- 

EN ISO 
12185 

Viscosidade 
Cinemática a 40ºC 

mm²/s 3,0 a 6,0 10441 445 EN ISO 
3104 

Teor de água, máx. mg/kg (2) - 6304 EN ISO 
12937 

Contaminação Total, 
máx. 

mg/kg 24 - - EN ISO 
12662 

NBR 
15995 

Ponto de fulgor, mín. 
(3) 

ºC 100,0 14598 93 EN ISO 
3679 

Teor de éster, mín % massa 96,5 15764 - EN 
14103 

Resíduo de carbono, 
máx. (4) 

% massa 0,050 15586 4530 - 

Cinzas sulfatadas, 
máx. 

% massa 0,020 6294 874 EN ISO 
3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 15867 5453 EN ISO 
20846 

EN ISO 
20884 

Sódio + Potássio, 
máx. 

mg/kg 5 15554 

15555 

15553 

15556 

- EN 
14108 

EN 
14109 

EN 
14538 

Cálcio + Magnésio, 
máx. 

mg/kg 5 15553 

15556 

- EN 
14538 

Fósforo, máx. mg/kg 10 15553 4951 EN 
14107 

Corrosividade ao 
cobre, 3h a 50 ºC, 
máx. 

- 1 14359 130 EN ISO 
2160 

Número Cetano (5) - Anotar - 613 EN ISO 
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6890 
(6) 

5165 

Ponto de entupimento 
de filtro a frio, máx. 

ºC (7) 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez, 
máx. 

mg KOH/g 0,50 14448 

- 

664 

- 

EN 
14104 
(8) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 15341 
(8) 

15771 

- 

- 

6584 
(8) 

- 

EN 
14105 
(8) 

EN 
14106 
(8) 

Glicerol total, máx. (9) % massa 0,25 15344 

15908 

6584 
(8) 

- 

EN 
14105 
(8) 

Monoacilglicerol, 
máx. 

% massa 0,80 15342 
(8) 

15344 

15908 

6584 
(8) 

EN 
14105 
(8) 

Diacilglicerol, max. % massa 0,20 15342 
(8) 

15344 

15908 

6584 
(8) 

EN 
14105 
8) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 15342 
(8) 

15344 

15908 

6584 
(8) 

EN 
14105 
(8) 

Metanol e/ou Etanol, 
máx. 

% massa 0,20 15343 - EN 
14110 
(8) 

Índice de Iodo g/100g Anotar - - EN 
14111 
(8) 

Estabilidade à 
oxidação a 110ºC, 
mín. (10) 

h 6 - - EN 
14112 
EN 

15751 
(8) 

 
 

  

Nota: 

(1) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. 

(2) Será admitido o limite de 380 mg/kg 60 dias após a publicação da Resolução. A partir de 1º 
de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013 será admitido o limite máximo de 350 mg/kg e a 
partir de 1º de janeiro de 2014, o limite máximo será de 200 mg/kg. 

(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130º C, fica dispensada a 
análise de teor de metanol ou etanol. 
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(4) O resíduo deve ser avaliado em 100 % da amostra. 

(5) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da 
tabela de especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados à ANP pelo Produtor 
de biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre e, em caso de neste 
período haver mudança de tipo de material graxo, o Produtor deverá analisar número de amostras 
correspondente ao número de tipos de materiais graxos utilizados. 

(6) O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para determinação do 
número de cetano. 

(7) Limites conforme Tabela II. Para os estados não contemplados na tabela o ponto de 
entupimento a frio permanecerá 19ºC. 

(8) Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não previstos no 
método e rota de produção etílica. 

(9) Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 15344, ASTM 
D6584 ou EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25 % em massa. Para biodiesel oriundo de material 
graxo predominantemente láurico, deve ser utilizado método ABNT NBR 15908 ou ABNT NBR 15344, 
sendo aplicável o limite de 0,30 % em massa. 

(10) O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento do 
combustível. 

Tabela II - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio 

  

 
UNIDADES 

DA 
FEDERAÇÃO 

LIMITE MÁXIMO, ºC 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

SP - MG - MS 14 14 14 12 8 8 8 8 8 12 14 14 

GO/DF - MT - 
ES - RJ 

14 14 14 14 10 10 10 10 10 14 14 14 

PR - SC - RS 14 14 14 10 5 5 5 5 5 10 14 14 

  
 
 
 
 
 
 
 
  


