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RESUMO

O objetivo deste trabalho é o estudo detalhado dos parâmetros que definem e
influenciam a estabilidade à oxidação do biodiesel, avaliar a influência do processo
de produção e das matérias-primas empregadas na produção de biodiesel na
estabilidade à oxidação, estabelecer formas de acompanhar a estabilidade ao longo
da cadeia de comercialização e indicar ações para manter e corrigir a estabilidade
ao longo da cadeia de comercialização do biodiesel.
O sucesso e a confiança que o biodiesel possa substituir o óleo diesel passa pela
necessidade de manter a qualidade do produto durante toda a cadeia produtiva do
biodiesel, a questão da sua estabilidade à oxidação é de fundamental importância e
tem gerado diversas pesquisas sobre este assunto.
O biodiesel é susceptível a oxidação, vários fatores influenciam a estabilidade à
oxidação do biodiesel: calor, luz solar, umidade, contaminação metálica, porém o
fator mais significante é a composição dos ácidos carboxílicos, teor dos ácidos
oléico, linoléico e linolênico que compõem a cadeia carbônica do biodiesel.
Neste trabalho estão descritos o mecanismo de oxidação do biodiesel, como a
composição dos ácidos carboxílicos influência a estabilidade à oxidação do
biodiesel, a ação dos antioxidantes e a questão do índice de Iodo.
Os resultados obtidos mostram os efeitos isolados e sinérgicos dos fatores que
influenciam a estabilidade à oxidação do biodiesel, características importantes na
especificação do biodiesel para a manutenção da estabilidade à oxidação do
biodiesel ao longo da cadeia produtiva, formas de acompanhar a estabilidade do
produto ao longo da cadeia de comercialização, ações necessárias para manter e
corrigir a estabilidade à oxidação do biodiesel ao longo da cadeia de comercialização
e as ações necessárias para a manutenção da estabilidade à oxidação do biodiesel
ao longo da cadeia de armazenamento e comercialização.

Palavras-chave: biodiesel, estabilidade à oxidação, ácidos graxos, especificação.

ABSTRACT

Study of influence of different parameters on the oxidation stability of biodiesel.

The purpose of this study is to describe in detail the parameters that define and
influence the oxidation stability of biodiesel, evaluating the influence of the production
process and of the raw materials utilized in its production on the oxidation stability,
defining forms of tracking stability along the marketing chain and indicating actions to
keep and correct stability along the marketing chain of biodiesel.
The success of biodiesel and the confidence that it may replace diesel involves the
necessity of keeping the quality of the product during all its product chain. The issue
of its oxidation stability is of utmost importance and it has engendered many
researches about the subject.
Biodiesel is susceptible to oxidation. Several factors influence oxidation stability its:
heat, sunlight, humidity, metal contamination. However the most significant factor is
the composition of the carboxylic acids, and the content of oleic, linoleic and linolenic
acids that compose the carbonic chain of biodiesel.
This study describes the mechanism of oxidation of biodiesel, how the composition of
the carboxylic acids influences oxidation stability, the effect of antioxidants, and the
issue of the content of iodine.
The results obtained show the isolated and synergic effects of the factors that
influence biodiesel s oxidation stability, important characteristics in the specification
of biodiesel for keeping its oxidation stability along the production chain, forms of
tracking the product s stability along the marketing chain, necessary actions to keep
and correct biodiesel s oxidation stability along the marketing chain, and the
necessary actions for keeping stability against oxidation along the storage and
marketing chain.

Keywords: biodiesel, oxidation stability, fatty acid, specification
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1 INTRODUÇÃO

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 de fritura ou gordura usados, obtidos da reação de
transesterificação com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol
ou por craqueamento (BONOMI, 2007).

Biodiesel é todo combustível obtido de biomassa que possa substituir, parcial ou
totalmente, o óleo diesel de origem fóssil em motores de ignição por compressão
(motores ciclo diesel) automotivos e estacionários.
As fontes renováveis de energia assumem importante papel

no mundo

contemporâneo pelas seguintes razões: os cenários futuros apontam para a possível
escassez das reservas de petróleo; a concentração de petróleo explorado
atualmente está em áreas geográficas de conflito, o que impacta no preço e na
regularidade de fornecimento do produto; as novas jazidas em prospecção estão
situadas em áreas de elevado custo de extração.
As mudanças climáticas com as emissões de gases de efeito estufa liberados pelas
atividades humanas e pelo uso intensivo de combustíveis fósseis, com danosos
impactos ambientais, reorientam o mundo contemporâneo para a busca de novas
fontes de energia com possibilidade de renovação e que assegurem o
desenvolvimento sustentável.
Alguns acontecimentos evidenciaram a necessidade de se buscar
alternativas energéticas renováveis de menor custo e maior
diversidade de matérias-primas. As crises do petróleo das décadas
de 70 e 80 do século XX, ocasionadas pelo agravamento dos
conflitos no Oriente Médio, provocaram insegurança no
abastecimento e súbita elevação no preço do barril do petróleo. Além
disso, os cientistas do Intergovernmental Panel on Climatic Changes
(IPCC) vêm divulgando estudos sobre as alterações climáticas
decorrentes das emissões de gases estufa e seus impactos
ambientais, fatores que se constituíram como determinantes para a
intensificação do desenvolvimento de fontes renováveis de energia.
(FERREIRA; CRISTO, 2006 apud GIEHL, 2008).

A poluição atmosférica nos centros urbanos é uma das mazelas da sociedade
contemporânea baseada em combustíveis de origem fóssil. Acarreta mal estar e
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inúmeras doenças respiratórias, resultando num grande custo em internações
hospitalares. A substituição do diesel mineral por biodiesel possibilita a utilização
estacionária e um transporte rodoviário de passageiros e de carga mais limpos,
resultando numa qualidade do ar significativamente melhor.
O uso do biodiesel para geração de energia elétrica principalmente em regiões
isoladas, onde o custo do transporte do diesel torna muito onerosa a geração de
energia, torna a utilização de biodiesel uma solução regional.
Neste contexto o biodiesel vem sendo considerado como uma das fontes
alternativas mais promissoras para a substituição parcial dos combustíveis fósseis. A
produção e o uso do biodiesel vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos.
Uma grande preocupação quanto ao biodiesel é a manutenção da qualidade do
combustível durante o tempo de armazenagem. O Biodiesel é susceptível à
degradação oxidativa, que pode acarretar problemas para os veículos que utilizarem
este combustível oxidado, como por exemplo, problemas no sistema injetor, quebra
de motores, polimerização da câmara de combustão aumentando a manutenção, as
emissões e diminuindo a vida útil do equipamento.
Uma análise econômica sobre a relação do custo da perda do estoque de biodiesel
que se oxidou versus potenciais custos que podem ocorrer pelo uso do biodiesel fora
da especificação de estabilidade à oxidação é um assunto que necessita de
aprofundamento.
O sucesso e a confiança que o biodiesel possa substituir o óleo diesel passa pela
necessidade de manter a qualidade do produto durante toda a cadeia produtiva do
biodiesel; a questão da sua estabilidade à oxidação é de fundamental importância e
tem gerado diversas pesquisas sobre este assunto.

Matriz energética
Na matriz energética brasileira a utilização de energia proveniente de fontes
renováveis em 2006 foi de 45%, enquanto a média mundial foi de 12,7%, conforme
pode ser verificado na Tabela 1 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007).
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Tabela 1 - Matriz Energética Brasileira e Mundial
Fontes

Estrutura de participação (%)
Brasil
Mundo
Biomassa
30,2
10,5
Carvão Mineral
6,0
25,3
Hidráulica e Eletricidade
14,8
2,2
Gás Natural
9,6
20,7
Petróleo e Derivados
37,7
35,0
Urânio
1,6
6,3
Fonte: Adaptado do Ministério de Minas e Energia (2007).

A inserção de 5% de biodiesel no óleo diesel configura uma expressiva participação
no mercado de combustíveis comercializados no Brasil. Visto que a participação do
óleo diesel em 2006 no mercado de combustíveis foi de 56,7% conforme Figura 1,
essa iniciativa pode vir a equivaler a uma participação de 2,8% do mercado de
combustíveis brasileiro.

Distribuição do Mercado de Combustíveis em 2006

Álcool Hidratado GNV
4, 3%
8%
Gasolina C
31,2%

Diesel
56,7%

Figura 1 - Distribuição de Combustíveis em 2006.
Fonte: Adaptado do Ministério de Minas e Energia (2007).

A inserção do biodiesel na matriz energética brasileira dá-se a partir da criação de
seu marco regulatório, através da lei nº 11.097 (BRASIL, 2005). Na Figura 2 é
representada a linha histórica, a qual vai desde a criação desta lei, até a
obrigatoriedade do uso do B5 (biodiesel a 5% no óleo diesel) a partir de 2013.
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Figura 2 - Evolução do marco regulatório.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Associação Brasileira das Industrias de Óleos
Vegetais (2005 apud RATHMANN; BENEDETTI; PADULA, 2006, p.7).

Existem diversas fontes potenciais de oleaginosas no Brasil para a produção de
biodiesel, dada a ampla diversidade de nosso ecossistema. Essa é uma vantagem
comparativa que o país possui em relação a todos os outros paises do mundo
(LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LIMPAS, 2005).
Além dessa vantagem existem outras mais específicas para a utilização do biodiesel
que estão listadas a seguir no quadro 1:

Vantagens da utilização do biodiesel
continua
Vantagens ecológicas

Vantagens macroeconômicas

A emissão de gases da combustão dos motores que operam com
biodiesel não contém óxidos de enxofre, principal causador da
chuva ácida e de irritações das vias respiratórias. A produção
agrícola que origina as matérias primas para o biodiesel capta
CO2 da atmosfera durante o período de crescimento, sendo que
apenas parte desse CO2 é liberada durante o processo de
combustão nos motores, ajudando a controlar o efeito estufa ,
causador do aquecimento global do planeta. A desvantagem esta
nas emissões de NOx, o uso de biodiesel puro aumenta as
emissões de NOx em 10%..
A expansão da demanda por produtos agrícolas deverá gerar
oportunidades de emprego e renda para a população rural; a
produção de biodiesel poderá ser realizada em localidades
próximas dos locais de uso do combustível, evitando o custo
desnecessário de uma movimentação redundante;
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Vantagens da utilização do biodiesel
conclusão
Diversificação
energética

da

matriz

Vantagens financeiras

Desenvolvimento regional

A utilização do B2(nome da
mistura de 98% de óleo diesel
mineral e 2% de biodiesel)
Economia de divisas

através da introdução dos biocombustíveis. Entretanto é
necessário definir uma metodologia específica para os estudos
de alternativas de investimentos na introdução de novas
tecnologias para a produção, distribuição e logística dos
biocombustíveis;
A produção de biodiesel permitirá atingir as metas propostas pelo
Protocolo de Kyoto, através do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo, habilitando o País para participar no mercado de bônus
de carbono ;
A dinâmica da globalização exige uma contínua renovação,
sendo uma realidade que todo padrão de consumo capitalista é
ditado pelas escalas mais elevadas, ou seja, por aqueles países
detentores do padrão tecnológico mais avançado. Logo, é vital
uma reestruturação do sistema produtivo, demonstrando a
necessidade por inovações produtivas, inserindo-se aí a
constituição de uma cadeia competitiva do biodiesel como
resposta de desenvolvimento local ante o desafio global.
não exige alteração nos motores e os veículos que utilizem o B2
têm garantia de fábrica assegurada pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores(ANFAVEA).
A produção de biodiesel e o uso do B2 no Brasil propiciam o
desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob os
aspectos ambiental, econômico e social e também trazem a
perspectiva da redução das importações de óleo diesel. A
redução das importações de diesel vai resultar numa economia
de cerca de US$ 410 milhões por ano e gerar divisas para o País,
além de reduzir a dependência externa referente ao produto de
7% para 5%

Quadro 1 - Vantagens da utilização do biodiesel.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Agência Nacional do Petróleo (2008 apud
RATHMANN, R. et al. 2008).
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2 OBJETIVOS

Nesta seção será apresentado o escopo do trabalho desenvolvido; englobando os
objetivos deste trabalho, os objetivos específicos descrevem com exatidão os
resultados esperados.

2.1 Geral

Identificar os parâmetros que definem a estabilidade à oxidação do biodiesel, propor
monitoramento e forma de manter o biodiesel em conformidade com a especificação
de estabilidade à oxidação.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos desta dissertação são o levantamento de dados que
permitam:

a) Identificar os parâmetros que definem a estabilidade à oxidação do produto;
b) Avaliar a influência do processo de produção e das matérias-primas
empregadas na produção de biodiesel na estabilidade à oxidação;
c) Estabelecer formas de acompanhar a estabilidade ao longo da cadeia de
comercialização;
d) Indicar ações para manter e corrigir a estabilidade ao longo da cadeia de
comercialização.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção será apresentada a história do motor diesel e sua evolução, uso de
óleos vegetais e gordura animal para a fabricação de combustíveis. Através da
revisão bibliográfica, o leitor terá um panorama completo sobre oxidação do
biodiesel, englobando os aspectos técnicos que motivaram as pesquisas sobre o
tema.

3.1 Motor diesel e o seu combustível

A criação do primeiro modelo do motor de ignição por compressão que funcionou de
forma eficiente, data do dia 10 de agosto de 1893. Foi criado por Rudolf Diesel, em
Augsburg, Alemanha, e foi denominado motor diesel. Alguns anos depois, o motor
foi apresentado oficialmente na Feira Mundial de Paris, França, em 1898. O
combustível então utilizado era o óleo de amendoim (CUMMINS, 2008).
Entre 1911 e 1912, Rudolf Diesel fez a seguinte afirmação:
O motor a diesel pode ser alimentado por óleos vegetais, e ajudará
no desenvolvimento agrário dos países que vierem a utilizá-lo. O uso
de óleos vegetais como combustível pode parecer insignificante hoje
em dia. Mas com o tempo irão se tornar tão importantes quanto o
carvão é atualmente. (apud CUMMINS, 2008).

Após a morte de Rudolf Diesel, a indústria do petróleo criou um tipo de derivado que
denominou de "Óleo Diesel" que, por ser mais barato que os demais combustíveis,
passou a ser largamente utilizado. Foi esquecido, desta forma, o princípio básico
que levou à sua invenção, ou seja, um motor que funcionasse com óleo vegetal e
que pudesse ajudar de forma substancial no desenvolvimento da agricultura dos
diferentes países. A abundância de petróleo aliada aos baixos custos dos seus
derivados fez com que o uso dos óleos vegetais caísse no esquecimento. Mas os
conflitos entre países e o efeito estufa foram elementos que impulsionaram a
consciência do Desenvolvimento Auto-sustentável. Dessa maneira, a fixação do
homem no campo e o aumento do consumo de combustíveis fósseis fizeram com
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que houvesse, mais uma vez, a preocupação com a produção de óleo vegetal como
matéria prima para a produção de combustíveis a serem utilizados em motores
(CUMMINS, 2008).
Um dos primeiros usos do óleo vegetal transesterificado foi o abastecimento de
veículos pesados na África do Sul, antes da Segunda Guerra Mundial. O processo
chamou a atenção de pesquisadores norte-americanos durante a década de 40,
quando buscavam uma maneira mais rápida de produzir glicerina para alimentar
explosivos no período de guerra (CUMMINS, 2008).
A evolução histórica, portanto, segundo os fabricantes de motores apresenta no
Quadro 2 o seguinte perfil (CUMMINS, 2008):

Evolução do motor diesel
Início do
Século XX:
Anos 70:

Anos 80:
Anos 90:

Século XXI:

utilização de óleos vegetais em testes nos motores diesel.
declínio de interesse pelo uso dos óleos vegetais motivado pela abundância e baixos
custos dos derivados de petróleo; nesta mesma década, devido aos dois grandes
choques mundiais que elevaram o preço do petróleo, há a retomada dos testes com
óleo vegetal.
novo declínio de interesse pelos óleos vegetais.
retomada de interesse devido a pressões ambientalistas e à introdução do conceito
de Desenvolvimento Sustentável, além de interesse da Europa na produção de
culturas energéticas subsidiadas nas terras não empregadas na produção de
alimentos.
efeito estufa, guerras, desenvolvimento do setor primário e fixação do homem no
campo, fazem com que o investimento na pesquisa, produção e divulgação do
biodiesel se espalhem por todos os países por meio de feiras, encontros, seminários,
etc.
Os motores de combustão interna, segundo o tipo de combustível que utilizam, são
classificados em motores do ciclo Otto e motores do ciclo Diesel, nomes devidos aos
seus inventores.

Quadro 2 - Evolução do motor diesel.
Fonte: Cummins (2008).

Motores do ciclo Otto são aqueles que aspiram a mistura ar-combustível preparada
antes de ser comprimida no interior dos cilindros, A combustão da mistura é
provocada por centelha produzida por uma vela de ignição. É o caso de todos os
motores a gasolina, álcool, gás ou metanol, que são utilizados, em geral, nos
veículos de passeio, transporte de cargas e equipamentos estacionários de pequena
potência (TEXACO, 1977).
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Motores do ciclo Diesel são aqueles que aspiram ar, que após ser comprimido no
interior dos cilindros, recebe o combustível pulverizado em alta velocidade. A
combustão ocorre quando o óleo diesel injetado entra em contato com o ar
comprimido a alta temperatura resultando na auto-ignição; outros combustíveis, tais
como nafta, óleos minerais mais pesados e óleos vegetais podem ser utilizados em
motores construídos especificamente para a utilização destes combustíveis. O motor
Diesel não se limita a combustíveis líquidos, podendo ser utilizados também carvão
em pó e produtos vegetais. Também é possível a utilização de combustíveis mistos
ou conversíveis, que já são produzidos em escala considerável e vistos como os
motores do futuro.
Em síntese o Motor Diesel é uma máquina térmica, de combustão interna, destinada
ao suprimento de energia mecânica ou força motriz de acionamento. Segundo sua
aplicação, é classificado em quatro tipos básicos:
1. Estacionários: são destinados ao acionamento de máquinas estacionárias tais
como: geradores de energia elétrica em sistemas de segurança e
comunidades isoladas, máquinas de solda, bombas hidráulicas ou outras
máquinas que operam em rotação constante;
2. Industriais: destinados ao acionamento de máquinas agrícolas e de
construção civil, tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores
de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora de estrada,
acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde são exigidas
características especiais do acionador;
3. Veiculares: destinados ao acionamento de veículos de transporte pesado em
geral, tais como caminhões e ônibus;
4. Marítimos: destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval.
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3.2 O Biodiesel

Nesta seção serão apresentadas as principais matérias primas utilizadas na
fabricação do biodiesel, as características que determinada matéria prima imputa ao
mesmo. O processo de transesterificação, a comparação entre rota etílica e metílica
e as especificações brasileira e internacionais vigentes atualmente.

3.2.1 Matérias-primas

Óleos e Gorduras

O Biodiesel pode ser produzido a partir de óleos vegetais, gorduras animais, óleos
de frituras e gorduras residuais conforme detalhado na Quadro 3 a seguir. Em todo
mundo, as matérias-primas mais utilizadas para a produção de biodiesel são os
óleos vegetais. A escolha da matéria-prima varia de uma localização a outra de
acordo com a disponibilidade; a matéria graxa mais abundante na região é
geralmente a mais comumente utilizada.
A gordura animal é produzida em geral a partir de bovinos e suínos. O óleo de fritura
usado é oriundo de restaurantes e empresas de gêneros alimentícios. Devido à
abundância e aos baixos custos destas matérias-primas, a aplicação das mesmas
na produção de biodiesel nos Estados Unidos e no Brasil está sendo amplamente
investigada (KNOTHE; GERPEN, 2005).
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Grupos, origens e obtenção
Grupo:

Grupo:

Grupo:

Grupo:

Óleos e Gorduras
Animais

Óleos e Gordura
Vegetais

Óleos Residuais de
Fritura

Matérias Graxas de
Esgoto

Origem:
Matadouros
Frigoríficos e
Curtumes

Origem:
Agriculturas
Temporárias e
Permanentes

Origem:
Cocções Comerciais e
Industriais

Origem:
Águas Residuais das
Cidades e de
Indústrias

Obtenção:
Extração
com
Água e Vapor

Obtenção:
Extração Mecânica,
Extração com Solvente
e
Extração Mista

Obtenção:
Acumuladores
e Coletores

Obtenção:
Processos em fase de
Pesquisa e
Desenvolvimento

Quadro 3 - Grupos, Origens e Obtenção das Matérias-Primas para a obtenção de Biodiesel.
Fonte: Parente (2003).

O fluxograma apresentado a seguir (Figura 3) mostra em blocos, os diversos elos
das cadeias produtivas do biodiesel, considerando os grupos ou fontes de matérias
primas, de conforme apresentado no Quadro 3.
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Figura 3 - Fluxograma das cadeias produtivas no Brasil.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Parente (2003).

Qualquer lipídio de origem animal ou vegetal deve ser considerado como adequado
para a produção de biodiesel. Vários fatores, como a disponibilidade, o custo, as
propriedades de armazenamento e o desempenho como combustível, irão
determinar qual o potencial de uma determinada matéria prima para ser adotada na
produção comercial do biodiesel (KNOTHE; GERPEN, 2005).
Nesta dissertação o principal parâmetro que utilizaremos para determinar quais
matérias-primas são adequadas para a produção de biodiesel serão as propriedades
ligadas à estabilidade do produto.
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As razões para a auto-oxidação do biodiesel estão relacionadas à presença de
duplas ligações nas cadeias insaturadas das varias substâncias graxas. A autooxidação de substâncias graxas insaturadas ocorre em diferentes velocidades,
dependendo do número e da posição das duplas ligações.
Os

maiores

componentes

de

óleos

vegetais

e

gordura

animal

são

os

triacilglicerídios. Quimicamente são ésteres de ácidos graxos com glicerol.
Diferentes ácidos graxos podem estas ligados à cadeia de glicerol. Os diferentes
ácidos graxos que estão contidos nos triacilglicerídios revelam o perfil de ácido
graxo, ou composição em massa de acido graxo, de óleos vegetais e gorduras
animais conforme pode ser observado na Tabela 3. Como cada ácido graxo
apresenta propriedades químicas peculiares este é, provavelmente, o parâmetro de
maior influência sobre as propriedades dos óleos vegetais e gorduras animais de
onde se originam (GUNSTONE; HARWOOD; PADLEY, 1994).
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Tabela 2 - Principais ácidos graxos (% m/m) de óleos e gorduras utilizados e/ ou testados como combustível diesel
alternativo (1).
Composição em ácidos graxos (%m/m)
Cadeia
Carbônica

Algodão

Amendoim

Babaçu
amêndoa

Canola

Colza

Girassol

Mamona

Oliva

Palma
dendê

Palmiste
dendê

Pinhão
manso

Soja

Sebo
bovino

0,1

3

14,3

10,3

25

Caprílico

8:0(2)

6,8

Cáprico

10:0

6,3

7

Láurico

12:0

41

46,9

Mirístico

14:0

1

0,5

16,2

Palmítico

16:0

25

12,5

9,4

Palmitoléico

16:1

0,7

Esteárico

18:0

2,8

3,9

3,4

2,8

2,8

5,9

1

2,7

4,5

1,3

5,1

4,7
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Oléico

18:1

17,1

52,9

14,2

61

21,9

16

3

61,9

43,5

18,5

41,1

22,5

20

Ricinoléico

18:1

Linoléico

18:2

52,7

30

2,5

26

13,1

71,4

4,2

14,8

10,9

0,7

38,1

54,1
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Linolênico

18:3

3,9

8,6

0,6

0,3

0,6

0,2

8,3

Erucico

22:1

2,6

50,9

Lignocérico

24:0

Total de
Saturados
Total de
Insaturados

2,7

0,1
3,7

2,7

6

1

1,1

14,1

16,9

39,7

8,8

1,8

0,3

1,3

89,6

0,2

1
28,8

16,4

83,3

6,5

5,5

12

2

19,6

45,3

80,8

19,4

13,4

54

70,5

83,6

16,7

93,5

94,5

88

97

79,1

54,7

19,2

80,6

86,5

46

Índice de
Saponificação

195

191

249

191

174

188,4

180

193

197

248

189

195

221

Índice de Iodo

111

98

16

117

99,5

134,1

86

82,5

58

18

97

136
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Fonte: adaptado pelo autor com dados de Gunstone, Harwood e Padley (1994).
Legenda:
(1) Estes óleos ou gorduras podem conter pequenas quantidades de outros ácidos graxos que não se encontram listados nesta tabela.
(2) A denotação 8:0 representa um acido graxo que contém 8 carbonos e 0 duplas ligações.
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Característicos do biodiesel produzido com algumas matérias primas disponíveis
no Brasil

A estrutura da cadeia de biodiesel é determinada pela matéria prima utilizada na sua
produção; a seguir são apresentadas algumas características que são introduzidas
no biodiesel por algumas matérias primas disponíveis no Brasil para a sua produção.
A seguir apresentamos exemplos de particularidades de biodiesel produzido a partir
das principais matérias primas.

Biodiesel etílico de soja: baixa estabilidade à oxidação devido ao elevado teor de
ésteres linoléicos cuja molécula é ilustrada na Figura 4; elevado teor de fósforo, que
pode potencializar a formação de sabões e ácidos graxos (ARANDA, 2005).

Figura 4 Biodiesel etílico de soja.
Fonte: Aranda (2005).

Biodiesel etílico de palma (dendê): propriedade de fluxo a frio relativamente ruim
devido ao elevado teor de ésteres saturados de cadeia longa, ésteres de ácidos
oléicos e palmíticos cujas moléculas são ilustradas na Figura 5, que podem
potencializar problemas de entupimento de bicos injetores de motores (ARANDA,
2005).

28

Figura 5 Biodiesel etílico de dendê (palma)
Fonte: Aranda (2005).

Biodiesel metílico de mamona: alta viscosidade; valor encontrado de 11 mm2/s,
muito acima da especificação brasileira que é de 3,0 a 6,0 mm2/s, para B100, cuja
molécula ilustrada na Figura 6 (ARANDA, 2005).

Figura 6 Biodiesel metílico de mamona
Fonte: Aranda (2005).

Biodiesel proveniente de óleo de fritura: necessário pré-tratamento da matériaprima para diminuir a acidez e a quantidade de água necessário para evitar o ranço
conforme ilustrado na Figura 7 (ARANDA, 2005).
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Figura. 7 Biodiesel proveniente de óleo de fritura
Fonte: Aranda (2005).

Biodiesel proveniente do sebo: contém ácidos graxos livres e ácidos graxos
saturados (ácidos palmítico e esteárico), insaponificáveis, que conferem ao biodiesel
de sebo pobres propriedades à baixas temperaturas, querendo cuidados especiais
para a utilização em regiões que apresentam baixas temperaturas, cuja molécula é
ilustrada na Figura 8 . Há, por isto,a necessidade de aditivação (ARANDA, 2005).

Figura 8 Biodiesel proveniente do sebo
Fonte: Aranda (2005).

30

Álcool

O metanol é o álcool utilizado predominantemente em todo o mundo para a
produção de ésteres de ácidos graxos para produção do biodiesel. Ésteres metílicos
de ácidos graxos (FAME, ou fatty acid methyl esters) são empregados como
biodiesel na grande maioria dos laboratórios, testes em motores estacionários,
testes de campo e demonstrações práticas e também na comercialização para uso
em veículos. As razões para esta escolha se devem ao fato que o metanol é mais
barato que o etanol no mercado mundial. Além disso, a tecnologia para a produção
de biodiesel pela rota metílica é mais simples, principalmente na etapa de
purificação. Por exemplo nos Estados Unidos, o metanol é 50% mais barato que o
etanol (KNOTHE; GERPEN, 2005).
No Brasil, divido à disponibilidade em todo território nacional e à tecnologia
praticada,

(devido

a

experiência

do

PROÁLCOOL),

permite

a

produção

economicamente viável de etanol, resultando em um produto que é mais barato que
o metanol.
O uso de álcoois de cadeia ainda mais longas para a produção de biodiesel, seja
lineares ou ramificados, como o iso-propanol, butanol ou o iso-butanol já foi testado,
apresentando vantagens de exibir ponto de congelamento mais baixos, índice de
iodo menores e maiores poderes caloríficos quando comparados aos seus ésteres
metílicos correspondentes. Por outro lado, o alto custo dos álcoois de cadeia longa
torna o biodiesel deles derivado praticamente inviável para uso comercial.

Catalisadores

Os catalisadores comumente usados na reação de transesterificação são as bases e
os ácidos. Os catalisadores mais empregados nas reações com óleos vegetais crus
ou refinados são o hidróxido de potássio (KOH), o hidróxido de sódio (NaOH) e o
metóxido de sódio (NaOMe) e de potássio (KOMe) (PENTEADO, 2005).
A maioria das plantas industriais empregam o NaOH e o KOH . O KOH embora mais
caro, gera menos problemas de formação de sabões do que o NaOH e quando
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neutralizado com ácido fosfórico produz como resíduo o fosfato de potássio (K3PO4),
um fertilizante que pode ser aproveitado (PENTEADO, 2005).
O metóxido de sódio (NaOMe) ou de potássio(KOMe) são os melhores catalisadores
dentre os já em uso, porém são mais caros que os catalisadores básicos. Outras
vantagens do uso dos metóxidos são a produção de um biodiesel mais próximo das
especificações normalizadas e de uma glicerina mais pura. Desta forma, os
processos de purificação e separação dos produtos são simplificados (PENTEADO,
2005).
Os catalisadores ácidos são usados quando o óleo ou gordura tem alta
concentração de ácidos graxos livres; por exemplo, os óleos residuais de frituras e
gordura animal. O processo de transesterificação usado nestes casos é feito em
duas etapas: a primeira na qual é aplicado o ácido e a segunda na qual é aplicado
um catalisador básico que tem a função de neutralizar o ácido e catalisar a reação
dos triglicerídeos existentes. O ácido sulfúrico (H2SO4) e o fosfórico (H3PO4) são os
catalisadores ácidos mais frequentemente empregados (PENTEADO, 2005).

3.2.2 Processo produtivo

Quatro métodos têm sido investigados para reduzir a alta viscosidade de óleos
vegetais e, assim permitir o seu uso em motores diesel sem problemas operacionais,
como, a formação de incrustações e depósitos: transesterificação, esterificação,
pirólise e microemulsificação (ou mistura co-solvente). A transesterificação é de
longe o processo mais utilizado para produção de biodiesel e consiste em uma
reação entre um óleo ou gordura e um álcool de cadeia curta, na presença de um
catalisador, resultando num mono-alquil-éster, denominado biodiesel, e glicerol
conforme ilustrado na Figura 9.
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Figura 9 - A reação transesterificação.
Fonte: Knothe e Gerpen (2005).

Na indústria esta reação pode ser implementada através de processos contínuos ou
bateladas. A opção por um ou por outro dependerá do volume de produção da
planta. Para plantas com capacidade de produção menor que 4 milhões de litros por
ano o processo contínuo não é viável, (KNOTHE; GERPEN, 2005). A figura 10
ilustra o processo empregado industrialmente na produção de biodiesel.

Figura 10 - Fluxograma esquemático do processo de produção do Biodiesel.
Fonte: Carramenha (2007).

33

No processo industrial, o óleo é carregado no reator seguido do álcool e do
catalisador que, nos processos convencionais, é uma base. O sistema é agitado e
aquecido durante o tempo de reação: essas variáveis dependem do tipo de álcool e
do catalisador utilizado. Atingida a conversão máxima a agitação é interrompida. Em
alguns processos, a mistura repousa no reator proporcionando uma separação inicial
dos ésteres e da glicerina. No processo mostrado na Figura 10 a mistura é
bombeada para um tanque de decantação ou separada através de uma centrífuga
(CARRAMENHA, 2007).
O álcool é separado da glicerina e do éster através de destilação. Os ésteres são
neutralizados, lavados com água levemente aquecida e ácida para a remoção de
resíduos de álcool e sais, e depois são submetidos a um processo de secagem. A
glicerina é neutralizada e lavada com água.
Ao éster resultante ou biodiesel podem ser acrescidos aditivos que servem para
ajustar as características do produto às especificações vigentes. Este estágio
depende muito do tipo de óleo ou gordura utilizado no processo.
É importante lembrar que dependendo do álcool e da matéria-prima utilizada; o
processo descrito anteriormente pode ser modificado principalmente no estágio de
reciclagem do álcool; o processo torna-se um pouco mais complexo quando se usa
etanol devido à formação de um azeótropo daquele com a água.
O processo acima descrito e utilizado tanto na rota metílica quanto na etílica, porém
elas apresentam algumas diferenças resumidas nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Comparação entre ésteres metílico e etílico
Propriedade
Conversão (óleo
biodiesel)
Glicerina total no biodiesel
Viscosidade
Perda de potência frente ao diesel
Aumento de consumo frente ao diesel
Fonte: Macedo (2003).

Éster metílico
97,5%
0,87%
3,9 a 5,6 cSt @
40°C
2,5% menor
10% maior

Éster etílico
94,3%
1,40%
7,2% superior ao éster
metílico
4% menor
12% maior
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Tabela 4- Comparação entre as rotas etílica e metílica
Quantidades e condições usuais médias aproximadas
Quantidade consumida de álcool (kg) por 1000 litros de Biodiesel
Preço médio do álcool, US$ / m3
Excesso recomendado de álcool recuperável, por destilação,
após a reação.
Temperatura recomendada de reação
Tempo de reação (minutos)

Rotas de processo
Metílica
Etílica
90
130
190
360
100%
650%
60º C
45

85º C
90

Fonte: Macedo (2003).

Analisando ambas as tabelas percebe-se que as características do éster metílico
são superiores às do etílico e a rota metílica apresenta um consumo de álcool
aproximadamente 45% menor que o da rota etílica; para uma mesma taxa de
conversão, o tempo é a metade e o custo de produção (retirado o custo da matériaprima) da rota metílica é praticamente a metade do custo da rota etílica. No que
tange o aspecto técnico e econômico, a reação via metanol é mais vantajosa que
reação via etanol (PARENTE, 2003).

3.2.3 Especificação

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da
resolução ANP n° 7, criou o Regulamento Técnico n° 1/2008, que estabelece a
especificação para o biodiesel B-100 conforme Tabela 5 em vigência hoje no Brasil.
Com esta especificação, a ANP procurou estabelecer um padrão mínimo de
qualidade para o combustível, independente das matérias-primas empregadas na
sua produção (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2008).
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Tabela 5 - Especificação do biodiesel B-100
UNIDADE

LIMITE

MÉTODO

CARACTERÍSTICA
Aspecto

ABNT
NBR
-

ASTM D

EN/ISO

-

LII (1)

Massa específica a 20º C

kg/m3

850-900

7148
14065

1298
4052

-

Viscosidade Cinemática a 40ºC

mm2/s

3,0-6,0

10441

445

Teor de Água, máx. (2)

mg/kg

500

-

6304

Contaminação Total, máx.

mg/kg

24

-

-

Ponto de fulgor, mín. (3)

ºC

100,0

14598

93

Teor de éster, mín.

% massa

96,5

-

Resíduo de carbono (6)

% massa

0,050

15342
(4)(5)
-

EN ISO
3675
EN ISO
12185
EN ISO
3104
EN ISO
12937
EN ISO
12662
EN ISO
3679
EN 14103

4530

-

Cinzas sulfatadas, máx.

% massa

0,020

6294

874

Enxofre total, máx.

mg/kg

50

-

5453

Sódio + Potássio, máx.

mg/kg

5

15554
15555
15553
15556

-

EN ISO
3987
EN ISO
20846
EN ISO
20884
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.
Número de Cetano (7)

-

1

14359

130

-

Anotar

-

613
6890 (8)

EN ISO
2160
EN ISO
5165

Ponto de entupimento de filtro a frio,
máx.
Índice de acidez, máx.

ºC

19 (9)

14747

6371

EN 116

mg KOH/g

0,50

14448

664

Glicerol livre, máx.

% massa

0,02

15341 (5)
-

6584 (10)
-

Glicerol total, máx.

% massa

0,25

15344 (5)
-

6584 (10)
-

Mono, di, triacilglicerol (7)

% massa

Anotar

15342 (5)
15344 (5)

6584 (10)

Metanol ou Etanol, máx.

% massa

0,20

15343

-

EN 14104
(10)
EN 14105
(10)
EN 14106
(10)
EN 14105
(10)
EN 14105
(10)
EN 14110

Índice de Iodo (7)

g/100g

Anotar

-

-

EN 14111

Estabilidade à oxidação a 110ºC,
mín.(2)

h

6

-

-

EN 14112
(10)

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008).
Notas:
(1) LII Límpido e isento de impurezas com anotação da temperatura de ensaio.

-
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(2) O limite indicado deve ser atendido na certificação do biodiesel pelo produtor ou
importador.
(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130ºC, fica dispensada
a análise de teor de metanol ou etanol.
(4) O método ABNT NBR 15342 poderá ser utilizado para amostra oriunda de gordura
animal.
(5) Para biodiesel oriundo de duas ou mais matérias-primas distintas das quais uma consiste
de óleo de mamona:
a) teor de ésteres, mono-, diacilgliceróis: método ABNT NBR 15342;
b) glicerol livre: método ABNT NBR 15341;
c) glicerol total, triacilgliceróis: método ABNT NBR 15344;
d) metanol e/ou etanol: método ABNT NBR 15343.
(6) O resíduo deve ser avaliado em 100% da amostra.
(7) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da
tabela de especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados pelo
produtor de biodiesel à ANP, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre
e, em caso de neste período haver mudança de tipo de matéria-prima, o produtor deverá
analisar número de amostras correspondente ao número de tipos de matérias-primas
utilizadas.
(8) Poderá ser utilizado como método alternativo o método ASTM D6890 para número de
cetano.
(9) O limite máximo de 19ºC é válido para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia,
devendo ser anotado para as demais regiões. O biodiesel poderá ser entregue com
temperaturas superiores ao limite supramencionado, caso haja acordo entre as partes
envolvidas. Os métodos de análise indicados não podem ser empregados para biodiesel
oriundo apenas de mamona.
(10) Os métodos referenciados demandam validação para as matérias-primas não previstas
no método e rota de produção etílica.

Nesta última revisão da especificação do B100 a ANP, levou em conta
principalmente a experiência adquirida desde o inicio da produção nacional de
biodiesel, os resultados obtidos das análises de amostras e a capacidade de
produção. Os questionamentos referentes à utilização do biodiesel, principalmente
no que se refere à sua estabilidade ficaram em segundo plano.
Na perspectiva de inserção do biodiesel nacional do mercado internacional a ANP
esta tentando a harmonização das especificações com a Europa e Estados Unidos
incluindo o estabelecimento de métodos de medida consensuados, padronização de
medidas e a definição e produção de materiais de referência. Busca também a
padronização de propriedades e limites, respeitadas as especificidades dos
mercados (matérias-primas, frotas e processos produtivos). A Tabela 6 apresenta
uma comparação das especificações vigentes nesses paises com a especificação
brasileira vigente.

37

Tabela 6 - Comparação da especificação brasileira com as especificações européias
e americanas.
PROPRIEDADE

UNIDADE

Massa especifica a 20ºC

Kg/m

Viscosidade, 40ºC

Mm /s

Água e Sedimentos

% vol

máx.

-

-

-

Ponto de Fulgor

ºC

mín.

130

120

100

Destilação, 90% recuperados

ºC

máx.

360

-

-

Resíduo de carbono

%massa máx.

0,050

0,30

0,050

Cinza sulfatada

%massa máx.

0,020

0,02

0,020

máx.

3

1

1

máx.

Especifico por
pais
0,50

Anotar

3

2

Corrosividade ao Cobre

ASTM D
6751/07
-

EN 14214/03

1,9

3,5

6,0

0,86

0,90(15ºC)
5,0

ANP
1/2008
850 - 900
3,0

6,0

Ponto de Entupimento de Filtro a Frio.

ºC

Acidez total

mgKOH/g máx.

Anotar (pto de
névoa)
0,50

%massa máx.

0,02

0,02

0,02

%massa máx.

0,24

0,25

0,25

Metanol ou Etanol

%massa máx.

-

0,20

0,20

Estabilidade à oxidação

h

3,0

6,0

6,0

Enxofre

%massa máx.

0,0015/0,05

0,001

0,05

Na + K

mg/kg

máx.

5

5

5

Ca + Mg

mg/kg

máx.

5

5

5

Fósforo

mg/kg

máx.

10

10

10

Número de Cetano

mín.

47

51

Anotar

Índice de Iodo

máx.

-

120

Anotar

Mono-,Di-,Triacilglicerídios

%massa máx.

-

0,80/0,20/0,20

Anotar

Teor de éster

%massa mín.

96,5

96,5

96,5

Contaminação total

mg/kg

máx.

-

24

24

Água

mg/kg

máx.

-

500

500

Éster de ác. Linolênico

%massa máx.

-

12

-

Ester de poliinsaturados(4 ou + duplas ligações)

%massa máx.

-

1

-

máx.

Glicerina livre
Glicerina total

max.

mín.

0,50

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008).

Já a resolução ANP nº 15, estabelece as especificações únicas apresentadas na
Tabela 7, de óleo diesel e mistura óleo diesel/biodiesel
comercialização

em

todo

o

território

nacional

B2 de uso automotivo, para
(AGÊNCIA

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2006).

NACIONAL

DE
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Tabela 7 - Especificação de óleo diesel e da mistura óleo diesel/biodiesel de uso
rodoviário vigente no Brasil.
UNIDADE
CARACTERÍSTICA (1)
APARÊNCIA
Aspecto
Cor
Cor ASTM, máx.
COMPOSIÇÃO
Teor de Biodiesel,
Enxofre Total, máx.

VOLATILIDADE
Destilação
10% vol., recuperados
50% vol., recuperados,
máx.
85% vol., recuperados,
máx.
90% vol., recuperados
Massa específica a 20ºC
Ponto de fulgor, min.

FLUIDEZ
Viscosidade a 40ºC, máx.
Ponto de entupimento de
filtro a frio
COMBUSTÃO
Número de Cetano, mín.
(6)
Resíduo de carbono
Ramsbottom no resíduo
dos 10% finais da
destilação, máx.
Cinzas, máx.
CORROSÃO
Corrosividade ao cobre,
3h a 50ºC, máx.
CONTAMINANTES
Água e Sedimentos, máx.
LUBRICIDADE
Lubricidade, máx. (7)

% vol.
Mg/kg

LIMITE
TIPO
Metropolitano
Interior

ABNT

Límpido isento de impurezas
Vermelho
3,0
3,0 (3)

Visual (2)
Visual (2)
NBR 14483

(4)
500

Espectrometria de Infravermelho
NBR14875
D 1552
D 2622
NBR14533
D 4294
D 5453

(4)
2.000

ºC
Anotar
245,0 a 310,0
360,0
Anotar

MÉTODO
ASTM

D 1500

NBR 9619

D 86

D 1298
D 4052
D 56
D 93
D 3828

370,0

kg/m3

820 a 865

820 a 880

ºC

38,0

NBR 7148,
NBR 14065
NBR 7974
NBR 14598
-

(mm2/s) cSt
ºC

2,0 a 5,0
(5)

NBR 10441
NBR 14747

D 445
D 6371

-

42

-

D 613

% massa

0,25

NBR 14318

D 524

% massa

0,010

NBR 9842

D 482

-

1

NBR 14359

D 130

% volume

0,05

NBR 14647

D 1796

mícron

460

-

D 6079

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2006)
Notas:
(1) Poderão ser incluídas nesta especificação outras características, com seus respectivos
limites, para óleo diesel obtido de processo distinto de refino e processamento de gás
natural ou a partir de matéria prima que não o petróleo.
(2) A visualização será realizada em proveta de vidro de 1L.
(3) Limite requerido antes da adição do corante. O corante vermelho, segundo especificação
constante da Tabela III deste Regulamento Técnico, deverá ser adicionado no teor de
20mg/L pelas Refinarias, Centrais de Matérias Primas Petroquímicas e Importadores.
(4) Adição não obrigatória. Com o objetivo de formar base de dados, os agentes autorizados
que procederem a mistura óleo diesel/biodiesel B2 e dispuserem de espectrômetro de
infravermelho deverão fazer a análise e anotar o resultado.
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(5) Limites conforme Tabela II.
(6) Alternativamente ao ensaio de Número de Cetano fica permitida a determinação do
Índice de Cetano calculado pelo método NBR 14759 (ASTM D 4737), cuja especificação fica
estabelecida no valor mínimo de 45. Em caso de desacordo de resultados prevalecerá o
valor do Número de Cetano.
(7) Até 01.04.2007, data em que deverão estar sanadas as atuais limitações laboratoriais
dos Produtores, apenas os óleos diesel que apresentarem teores de enxofre inferiores a
250mg/kg necessitarão ter suas lubricidades determinadas, e informadas à ANP, sem,
contudo, comprometer a comercialização dos produtos.

3.2.4 Propriedades do biodiesel

Número de Cetano

O número de cetano é o principal indicador da qualidade do combustível nos
motores diesel. O número de cetano está para o motor diesel assim como o número
de octano está para o motor a gasolina. Geralmente, um composto que tenha um
número de octano elevado tende a ter um número de cetano baixo e vice versa. O
número de cetano de um combustível diesel é relacionado ao tempo de
retardamento de ignição, isto é, o tempo que passa entre a injeção do combustível
no cilindro e o início da ignição. Quanto mais curto o tempo de retardamento da
ignição, maior o valor de número de cetano CN e vice versa. (KNOTHE; GERPEN,
2005).
Valores de número de cetano muito altos ou muito baixos podem causar problemas
operacionais no motor. Se o número de cetano for muito alto, a combustão pode
ocorrer antes do combustível e do ar estarem apropriadamente misturados,
resultando em combustão incompleta e na emissão de óxido de nitrogênio, além do
aumento do ruído. Se o número de cetano for muito baixo, pode ocorrer falhas no
motor, trepidação gerando ruído, aumento excessivo da temperatura do ar,
aquecimento lento do motor ao ser acionado e, também, fenômenos de combustão
incompleta com produção excessiva de material particulado (KNOTHE; GERPEN,
2005).
A maioria dos tipos de biodiesel tem um número de cetano mais alto que o diesel
mineral. O biodiesel produzido a partir de matérias-primas mais saturadas tem uma
cetanagem maior que aquele obtido de matérias-primas menos saturadas. O
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biodiesel produzido a partir de óleo de soja possui uma cetanagem entre 48 e 52,
enquanto o biodiesel de gordura animal, que contém um teor de ésteres saturados
mais elevado, cetanagem entre 60 e 65.
O índice de cetano médio para o biodiesel é 45, enquanto para o óleo diesel mineral,
a cetanagem se situa em patamares mais baixos, sendo esta a razão pela qual o
biodiesel apresenta queima muito melhor em um motor diesel que o próprio diesel
mineral (KNOTHE; GERPEN, 2005).

Poder Calorífico

Poder calorífico de um combustível é a quantidade de energia nele contida por
unidade de massa. Quanto mais alto o poder calorífico, maior será a energia contida.
Quanto maior for a relação hidrogênio/carbono (mais saturado) maior será o poder
calorífico do combustível e, conseqüentemente, menor será a produção de CO2 por
quilômetro rodado. A presença de insaturações (duplas e triplas ligações entre os
átomos de carbono) e de oxigênio na molécula do biodiesel reduz seu poder
calorífico.
O poder calorífico pode ser especificado de duas formas: poder calorífico superior
(PCS) e poder calorífico inferior (PCI). PCS é a quantidade de energia na forma de
calor liberada por 1 kg de combustível quando este entra em combustão na
presença de excesso de ar e a água produzida está na forma de líquido saturado.
PCI é a quantidade de energia na forma de calor liberada por 1 kg de combustível
quando este entra em combustão na presença de excesso de ar e a água produzida
na combustão está na forma de vapor saturado. No caso dos motores endotérmicos,
como os motores diesel, a temperatura dos gases de combustão é muito elevada, a
água neles contida se encontra sempre no estado de vapor. Portanto, nesse caso, o
poder calorífico que deve ser considerado é o inferior, e não o superior.
O conteúdo de energia de um combustível não é controlado durante a produção. No
caso do óleo diesel mineral, o valor do poder calorífico dependerá da refinaria, da
época do ano, e do petróleo usado na produção na medida em que todas estas
variáveis afetarão a composição do diesel produzido (GERPEN, 2005).
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Óleo diesel com alta porcentagem de compostos aromáticos tende a ter alto poder
calorífico por litro de combustível. Apesar de os aromáticos apresentarem valores
menores de energia por quilograma, a elevada densidade dos mesmos compensa o
seu baixo poder calorífico por unidade de massa. Esta propriedade é importante
para os motores diesel porque o combustível injetado é medido através de unidades
de volume e não de massa (KNOTHE; GERPEN, 2005).
O uso de um combustível com baixo poder calorífico, torna necessária uma maior
quantidade em massa de combustível para obter-se a potência mecânica nominal do
motor. O sistema de injeção do motor deverá aumentar o tempo de injeção de
combustível, resultando no aumento das emissões de NOx. (KNOTHE; GERPEN,
2005).
O biodiesel não contém compostos aromáticos, mas contem ésteres com diferentes
níveis de saturação. Ésteres insaturados têm menor poder calorífico por unidade de
massa, mas devido à sua alta densidade, os mesmos apresentam um maior poder
calorífico por unidade de volume (GERPEN, 2005a).
O biodiesel tem poder calorífico menor que o diesel. Por unidade de massa, o nível
de energia do biodiesel é menor em média 12,5% que o do diesel. Entretanto, como
o biodiesel é mais denso que o diesel mineral pode-se dizer que o poder calorífico
do biodiesel é apenas 8% menor por unidade de volume quando comparado com o
diesel. Desta forma para motores regulados para a injeção de volumes iguais de
combustível, o uso do biodiesel causará uma perda de potência mecânica.
Testes mostraram que as eficiências reais na conversão da energia do combustível
em potência para o biodiesel e o óleo diesel mineral são próximas com alguma
vantagem para o biodiesel. Entretanto, o consumo específico obtido pelo brake
specific fuel consumption (BSFC), que é a relação do fluxo em massa de
combustível consumido dividido pela potência efetivamente fornecida para o motor, é
o parâmetro mais comumente utilizado pelos fabricantes de motores para comparálos sob o ponto de vista de economia de combustível. Em princípio, este parâmetro
será 12,5% maior para o biodiesel quando comparado com o diesel mineral,
considerando seu menor poder calorífico. Entretanto, devido a maior eficiência
indicada, os consumos específicos se aproximam (KNOTHE; GERPEN, 2005).
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Propriedades a baixas temperaturas

O óleo diesel mineral contém pequenas quantidades de hidrocarbonetos de cadeia
longa, chamados de ceras ou parafinas, que se cristalizam em temperaturas que
podem ocorrer na faixa normal de operação dos motores diesel. Se as temperaturas
são bastante baixas, os cristais de parafinas se aglomerarão entupindo os filtros de
combustível,

impedindo

o

funcionamento

do

motor.

Em

temperaturas

suficientemente baixas, o combustível se solidificará. Este fenômeno também ocorre
com o biodiesel. O biodiesel produzido a partir de óleos com elevado grau de
insaturações, como e o caso do óleo de soja, começam a cristalizar a 0°C, enquanto
o biodiesel produzido a partir de gordura animal e óleos de saturados cristalizam
entre 13-15°C (KNOTHE; GERPEN, 2005).
Os parâmetros normalmente utilizados para determinar esta tendência são o ponto
de névoa e o ponto de fluidez:
Ponto de Névoa: Definido como a temperatura em que os cristais se
tornam visíveis, porque os cristais geralmente formam uma suspensão
turva ou enevoada;
Ponto de Fluidez: Definido como a temperatura em que a aglomeração dos
cristais esta disseminada o suficiente para impedir o escoamento livre do
fluído.

Viscosidade

Viscosidade, que é uma medida da resistência ao escoamento de um líquido
associada à fricção ou atrito interno de uma camada do fluído que escoa sobre a
outra, afeta a atomização do combustível no momento de sua injeção na câmara de
combustão e, em ultima análise, a formação de depósitos no motor (KNOTHE;
GERPEN, 2005).
Para desenvolver as altas pressões requeridas nos processos de injeção, a folga
entre o pistão e a parede do cilindro dos elementos dosadores é da ordem de
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0,0025cm. Apesar deste pequeno vão, uma pequena fração de combustível vaza
para o carter da bomba dosadora durante a compressão. Se a viscosidade do
combustível é baixa, este vazamento irá corresponder a uma perda de potência do
motor. Se a viscosidade for alta, a bomba de injeção não terá capacidade para
alimentar os cilindros do motor adequadamente, resultando novamente em perda de
potência.
Se a viscosidade de um combustível é extremamente elevada, como no caso dos
óleos vegetais ou do próprio biodiesel obtido pela transesterificação do óleo de
mamona, existirá uma degradação do spray de injeção, causando uma atomização
pobre, diminuição das propriedades detergentes e dispersantes do lubrificante, e a
produção de fumaça preta e materiais particulados. Este é o motivo pelo qual os
óleos vegetais não são usados in natura nos motores diesel (KNOTHE; GERPEN,
2005).
A faixa de valores de viscosidade do biodiesel é maior que a do óleo diesel mineral;
entretanto as normas e especificações de produção do biodiesel devem garantir que
aqueles valores estejam em níveis aceitáveis para o uso nos motores diesel
(KNOTHE; GERPEN, 2005).

Ponto de Fulgor

Definido como a temperatura na qual o combustível está suficientemente aquecido, a
ponto de inflamar a mistura; para o óleo diesel mineral, esta temperatura está entre
52-66°C com um limite mínimo na especificação de 38ºC. Uma vantagem importante
para o biodiesel é a de ter alto ponto de fulgor, geralmente maior que 150°C,
indicando que se trata de um combustível pouco inflamável.

Lubricidade

Definida como a capacidade de reduzir o atrito entre superfícies sólidas em
movimento relativo, ou ainda, é a qualidade que evita o desgaste quando duas
partes metálicas em movimento entram em contato entre si (PENTEADO, 2005).
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Os motores do ciclo diesel precisam de um combustível com propriedades
lubrificantes, especialmente em razão do funcionamento da bomba; exigindo que o
combustível fluente lubrifique adequadamente as peças móveis da mesma
(PENTEADO, 2005).
Atualmente, estão sendo desenvolvidos motores diesel com sistemas de injeção que
operam com pressões mais altas que seus predecessores. Este fato demanda um
nível de lubricidade do diesel mais alto que os combustíveis diesel tradicionais
(KNOTHE; GERPEN, 2005).
Entretanto, a obrigatoriedade da redução do nível de enxofre dos combustíveis
fósseis provoca a diminuição drástica da lubricidade do diesel resultando na
necessidade de adição de aditivos ao combustível (KNOTHE; GERPEN, 2005).
O biodiesel tem excelentes características de lubricidade, fazendo com que a adição
de uma pequena quantidade de biodiesel (da ordem 1 a 2%) num combustível de
baixa lubricidade resulte num combustível que passe a ter lubricidade aceitável
(KNOTHE; GERPEN, 2005).

Estabilidade a Oxidação

O biodiesel é suscetível à oxidação principalmente quando exposto ao ar.
Comparado com o diesel mineral o biodiesel é mais propenso à oxidação, pois o
mesmo contém maior concentração de compostos insaturados e é mais higroscópico
que o diesel mineral (KNOTHE; GERPEN, 2005).
A oxidação degrada o combustível elevando os índices de acidez bem como a
viscosidade.
A questão da estabilidade à oxidação influi na qualidade do biodiesel principalmente
quando o mesmo é armazenado durante longos períodos de tempo. A influência de
fatores como presença de ar, água, íons metálicos, calor, luz, antioxidantes,
peróxidos e o tipo de tanque usado no armazenamento na estabilidade do biodiesel,
foram amplamente estudados (KNOTHE; GERPEN, 2005).
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Estes estudos mostraram que o biodiesel pode ser armazenado em condições
normais sem considerável mudança nos parâmetros de qualidade do biodiesel. O
limite de estabilidade à oxidação do biodiesel pode ser elevado com a adição de
antioxidantes naturais ou sintéticos (KNOTHE; GERPEN, 2005).
Entretanto, produção dentro das especificações, armazenagem, logística de
distribuição e transporte adequados são absolutamente necessários. O biodiesel
mostra alta resistência contra temperatura, mas o contato com o ar, água e luz do
sol deve ser evitado (KNOTHE; GERPEN, 2005).

Índice de Iodo

É a medida do teor de insaturações totais de um material graxo, baseado na adição
formal de iodo nas duplas ligações; é determinada em gramas de iodo/ 100 gramas
de amostra. O índice de Iodo de um óleo vegetal ou gordura animal é praticamente
idêntico ao dos ésteres metílicos correspondentes. (PRANKL, 1996).
A idéia que justifica o uso do índice de iodo como indicador da estabilidade do
produto é a de que este parâmetro indicaria a propensão de um óleo ou gordura à
oxidação, o índice de iodo pode indicar também a propensão do óleo ou gordura à
polimerização e à formação de depósitos no motor. Assim, um índice de iodo de 120
foi definido na especificação européia do biodiesel. Estas medidas implicam na
exclusão de vários óleos vegetais como matéria prima única para a produção de
biodiesel, como os óleos de soja e de girassol (PRANKl, 1996).

3.2.5 Emissões

Atualmente o crescimento econômico e o conceito de desenvolvimento sustentável
são os principais motivadores das inovações tecnológicas no setor energético
mundial. (MACEDO, 2003).
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Dentro do conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade a tendência
é que sejam buscados aumentos de produtividade e redução de emissões de
poluentes, globalmente, em todas as áreas. Um motivador desta tendência é a
entrada em vigor do Protocolo de Kyoto que regulamenta o nível de emissões dos
gases responsáveis pelo efeito estufa (CARRAMENHA, 2007).
No contexto dos combustíveis fósseis, usados principalmente em veículos
automotores, exige-se um forte aumento na eficiência de uso dos mesmos. Isto já
resulta num grande esforço de inovação e difusão tecnológica (CARRAMENHA,
2007).
Proporcionalmente ao seu teor em uma mistura com diesel, o biodiesel promove
uma redução das principais emissões associadas ao derivado de petróleo, com a
exceção dos óxidos de nitrogênio (NOx). O incremento observado nas emissões
deste poluente, como indicado na Figura 11, não é elevado, 2% a 4% para B20, mas
deve ser considerado porque é um dos principais precursores do ozônio troposférico,
atualmente o mais grave problema de qualidade do ar nos grandes centros urbanos.
(MACEDO; NOGUEIRA, 2005).

Figura 11 - Efeitos do biodiesel sobre as emissões associadas ao diesel
Fonte: Environmental Protection Agency (2002 apud MACEDO; NOGUEIRA,
2005).
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O aumento das emissões de NOx associado ao biodiesel tem sido confirmado por
muitos estudos. Sua atenuação tem sido sugerida com o uso de aditivos e
alterações nos motores (MACEDO; NOGUEIRA, 2005).
Outra forma de redução de até 13% das emissões de NOx é a utilização de
catalisadores para pós-tratamento dos gases de exaustão. Entretanto, o elevado teor
de enxofre nos combustíveis e de material particulado presente no óleo diesel
comercializado no Brasil impossibilitam o uso de catalisadores. O uso do biodiesel,
quando forem atingidos níveis significativos na mistura, permitirá o uso destes
sistemas capazes de reduzir a poluição, pois o biodiesel é isento de enxofre e
conforme a Figura 11, a utilização do B20 proporciona uma redução de cerca 15%
das emissões de material particulado.
A Figura 11 não mostra o benefício sobre as emissões de óxidos de enxofre (SOx).
Quanto à poluição atmosférica, o enxofre influi na emissão de particulados, tanto
através da formação de partículas diretas (sulfatos metálicos), como de indiretas
(sulfato de amônia, responsável pela chuva ácida). Como o biodiesel não contém
enxofre, as emissões destes óxidos são reduzidas com o uso do biodiesel.
(PENTEADO, 2005; MACEDO; NOGUEIRA, 2005).
As emissões de gases de efeito estufa associadas ao biodiesel têm sido avaliadas
na última década, nas condições européias, considerando o uso de colza e soja
como matérias-primas e ésteres metílicos em misturas B10 e B20. Os resultados,
expressos em biodiesel puro (B100), indicam reduções de 40% a 60% das emissões
correspondentes ao diesel puro (MACEDO; NOGUEIRA, 2005).
A estrutura da cadeia carbônica do biodiesel afeta as emissões de NOx resultantes
do seu uso. As Figuras 12 e 13 demonstram o aumento da porcentagem em NOx do
uso do B100 em comparação com o diesel mineral. Biodiesel com alto percentual de
ácidos graxas insaturados, produzem mais NOx do que o biodiesel com alto
percentual de ácidos graxos saturados.
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Mudança de
porcentagem de
NOx

Emissões de NOx do uso do B100 produzido com um
único de ácido graxos
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Figura 12 - Efeitos da composição dos ácidos graxos sobre as emissões de NOx.
Fonte: U.S. Department of Energy (2006).
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Figura13 - Efeitos do tipo de biodiesel sobre as emissões de NOx
Fonte: U.S. Department of Energy (2006).

3.3 Mecanismo de oxidação do biodiesel

Uma das principais preocupações técnicas acerca do uso do biodiesel como
combustível diz respeito à suscetibilidade à oxidação dessas substâncias quando em
contato com o ar atmosférico. Essa característica está relacionada ao número de
insaturações presentes nas cadeias carbônicas dos alquilésteres. A oxidação dessas
cadeias carbônicas é um processo complexo que envolve vários mecanismos. Além
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da presença de ar, vários outros fatores influenciam na oxidação do biodiesel,
incluindo luz, calor, contaminantes, bem como a presença de antioxidantes (SILVA
et al. [2007]).
O mecanismo geral pelo qual ocorre a oxidação dos lipídios é bem entendida.
Ocorre porque as cadeias carbônicas dos alquilésteres contém variados níveis de
insaturações, com duplas ligações na configuração cis, quando múltiplas duplas
ligações estão presentes na cadeia carbônica, e elas são não conjugada mas sim
separadas por um único grupo metileno potencializando a oxidação (MC CORMICK
et al. 2007).
Diversos óleos vegetais e gorduras utilizados na produção de biodiesel contêm em
suas composições ácidos graxos de cadeias carbônicas com 16 ou 18 átomos de
carbono e de zero a três duplas ligações. Por exemplo, com 18 carbonos temos o
ácido Oléico que contem uma dupla ligação, o ácido linoléico que contém duas
duplas ligações e o ácido linolênico que contém três. As taxas de oxidação relativas
a esses ácidos são linolênico > linoléico > oléico (MC CORMICK et al. 2007).
Este ranking ocorre porque a diinsaturações e triinsaturações das cadeias dos
ácidos graxos são mais reativas para a iniciação do processo de autoxidação. A
estabilidade à oxidação parece não estar relacionada com o número total de duplas
ligações, mas sim com o número total de ligações bis-alílicas (o grupo metileno)
diretamente adjacente a duas duplas ligações (MC CORMICK et al. 2007).
O mecanismo de oxidação ocorre em três etapas conforme ilustrado na Figura 14:
iniciação, propagação e terminação. A etapa de iniciação ocorre com a formação de
um radical livre que reage com o oxigênio para formar um peróxido ou o
hidroperóxido. Este pode então reagir com outra molécula de biodiesel e formar um
dímero e outro hidroperóxido, e assim por diante; esta é a etapa de propagação. Na
terminação ocorre a decomposição do hidroperóxido ou a reação de dois radicais
para formar um produto estável. Esses produtos de terminação que são
problemáticos para usuários de biodiesel, devido aos produtos serem de alto peso
molecular (e por isso potencialmente menos solúveis em misturas de diesel mineral)
ou potencialmente corrosivos como é o caso dos ácidos carboxílicos que podem ser
os últimos subprodutos de decomposição de hidroperóxidos (CLINE; CARTER,
2008).
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Figura 14 - Representação do mecanismo de oxidação do ácido linoléico
Fonte: Adaptado de Cline e Carter (2008).

A contaminação metálica é problemática na produção e armazenamento do
biodiesel, porque a reação de oxidação do biodiesel pode ser metálico mediada.
Esta contaminação pode ocorrer pelo contato com a material de construção dos
tachos de processo e dos tanques de armazenamento, da água usada no processo
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de fabricação ou até dos catalisadores. Alguns íons metálicos são mais capazes
desta função catalítica do que outros (CLINE; CARTER, 2008).
A radiação ultravioleta também é capaz de promover a oxidação do biodiesel. Isto
ocorre se substâncias fotossintetizadoras estiverem presentes; estas substâncias,
que absorvem a luz na região do visível ou na região do visível próximo, logo
transferem esta energia ao oxigênio para formar um oxigênio singleto. O oxigênio
singleto assim formado pode reagir com uma molécula de acido graxo e formar um
hidroperóxido. O esgotamento do hidroperóxido resulta em produtos indesejáveis
como demonstrado anteriormente (CLINE; CARTER, 2008; KNOTHE, 2007).
O processo de oxidação do biodiesel, esta diretamente relacionado com a formação
de peróxido ou hidroperóxido. Evitar a formação do peróxido e fundamental para a
manutenção da estabilidade à oxidação do biodiesel durante o tempo de
armazenamento. O aumento do número de peróxido resulta na diminuição da
estabilidade à oxidação conforme demonstrado na Figura15.

Correlação entre Número de Peróxido e Estabalidade à
Oxidação
Número de Peróxido
(meq Per/kg)
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Estabilidade à Oxidação
Figura 15 - Correlação entre o Número de Peróxido e a Estabilidade à oxidação.
Fonte: Mittelbach; Gangl (2001).

Outro problema decorrente do processo de oxidação do biodiesel é a formação de
produtos insolúveis que podem entupir os filtros de combustíveis e danificar o
sistema injetor. Amostras de diferentes tipos de biodiesel foram armazenadas por
mais de dois anos e durante a armazenagem o conteúdo de insolúveis total foi
aumentando, conforme demonstrado na Figura 16.
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Evolução dos Insoluveis Totais
Insoluvies totais, (%)
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Figura 16 - Evolução dos insolúveis totais de amostras de biodiesel armazenadas.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).

A estabilidade à oxidação e a formação de produtos insolúveis estão inversamente
correlacionados conforme pode ser observado na Figura 17.

Correlaçao entre Insolúveis totais e Estabalidade à Oxidação
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Figura 17 - Correlação entre os insolúveis totais e a estabilidade à oxidação.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Mc Cormick e Westbrook (2007).
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3.4 Estrutura das cadeias carbônicas dos óleos e gorduras utilizadas na produção do
biodiesel
Como já foi dito anteriormente vários fatores influenciam a estabilidade a oxidação
do Biodiesel, mas sem duvida o parâmetro de maior influência é o teor dos ácidos
carboxílicos que compõem a cadeia carbônica do biodiesel.
As razões para a oxidação do biodiesel estão relacionadas à presença de ligações
duplas nas cadeias de várias substancias graxas. A oxidação de substâncias graxas
insaturadas ocorre em diferentes velocidades, dependendo do número e da posição
das duplas ligações. As posições CH2 alílicas, em relação às duplas ligações
presentes nas cadeias carbônicas dos ácidos graxos, são aquelas efetivamente
susceptíveis à oxidação. As posições bis-alílicas em ácidos graxos como o ácido
linoléico (duplas ligações no carbono 9 e 10, gerando uma posição bis-alílica no
carbono 11) e o ácido linolênico (duplas ligações nos carbonos 9, 12 e 15 gerando
duas posições bis-alílicas nos carbonos 11 e 14) são mais susceptíveis à oxidação
que as posições meramente alílicas. As velocidades relativas de oxidação fornecidas
na literatura correspondem a 1 para oleoatos, 41 para linoleatos, e 98 para
linolenatos (KNOTHE; GERPEN, 2005).
Esta é uma propriedade essencial, visto que a maioria dos diferentes tipos de
biodiesel contém quantidades significativas dos éteres dos ácidos oléico, linoléico e
linolênico, que por sua vez vão influenciar a estabilidade à oxidação do biodiesel.

3.4.1 Efeito das misturas de biodiesel sobre a estabilidade à oxidação

Embora o biodiesel seja ambientalmente compatível, ele tem limitações. O maior
problema é o fato de o biodiesel ser susceptível à oxidação dentro de certo tempo de
armazenamento, principalmente sob a influência da temperatura e do oxigênio.
Produtos residuais de biodiesel como materiais insolúveis, ácidos orgânicos, e
aldeídos formados da degradação do biodiesel podem causar ao motor problemas
de injeção. Por isso as especificações padrões, incluíram um limite mínimo de 6
horas para a estabilidade à oxidação a 110 °C (MITTELBACH; SCHOBER, 2003;
LIANG et al. 2006).
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A estabilidade à oxidação do biodiesel depende das composições dos ácidos graxos
bem como dos antioxidantes naturais. Alto teor de ácidos graxos insaturados, que
são sensíveis à oxidação leva a baixos valores de estabilidade à oxidação.
Uma forma de melhorar a estabilidade à oxidação de alguns tipos de biodiesel que
apresentam baixos valores de estabilidade à oxidação e alto teor de ácidos graxos
insaturados é misturá-los a outros que apresentem boa estabilidade à oxidação e
baixo teor de ácidos graxos insaturados.
Misturas de biodiesel de palma, colza e soja foram realizadas para se avaliar os
efeitos destas misturas; espera-se que ocorra a melhora da estabilidade à oxidação
da mistura em relação ao biodiesel de baixa estabilidade, visto que o teor de ácidos
graxos insaturados da mistura será menor que o do biodiesel isolado.
Os dados de análise das três amostras de biodiesel são apresentados na Tabela 8.
As amostras de biodiesel atenderam à especificação para o teor de éster, estando
dentro do limite europeu e brasileiro. O biodiesel de soja não atendeu ao limite
mínimo de 6 horas para a estabilidade à oxidação.

Tabela 8 - Análises das amostras de biodiesel
Propriedade

Método

Unidade

Teor de Ester

EN14103

Estabilidade à Oxidação
Ponto de entupimento
de filtro a frio

EN 14112
EN 116

% em
massa
h
°C

Biodiesel
de Palma
98,1

Biodiesel
de Colza
98,0

Biodiesel
de Soja
99,3

Limites

11,0
10,0

6,94
-20,0

3,87
-3,0

>6,0
+5/-20

>96,5

Fonte: Park et al. (2008).

As distribuições dos ácidos graxos das amostras de biodiesel utilizadas nos testes
estão incluídas na Tabela 9. O biodiesel de Palma se caracteriza pela maior
concentração de ácido palmítico (cadeia saturada) e ácido oléico (cadeia saturada
com uma posição alílica). O biodiesel de Colza contem um grande montante de
ácido oléico e o teor de ácido graxo insaturado maior que 92% (72% cadeia saturada
com uma posição alílica, 13% com uma posição bis-alílica e 9% com duas posições
bis-alílicas). O biodiesel de Soja tem como principais compostos o ácido linoléico
(cadeia insaturada com uma posição bis-alílica) e o ácido oléico.
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Tabela 9 - Distribuição dos ésteres das amostras de biodiesel
Acido Graxo
Acido Mirístico (C14:0)
Ácido Palmítico (C16:0)
Ácido Esteárico (C18:0)
Ácido Oléico (C18:1)
Ácido Linoléico (C18:2)
Ácido Linolênico (C18:3)
Ácido Eicosanóico (20:0)
Ácido Gadoléico (20:1)

Biodiesel de Palma
(%)
0,99
40,10
4,09
43,02
11,04
0,20
0,32
-

Biodiesel de Colza
(%)
0,05
4,44
1,67
62,40
19,73
9,47
0,56
1,28

Biodiesel de Soja
(%)
0,07
10,95
4,31
23,12
53,27
6,77
0,27
-

Não identificado
Ácidos Saturados
Ácido Insaturados

0,24
45,50
54,26

0,40
6,72
92,88

1,24
1,24
83,16

Fonte: Park et al. (2008).

Neste trabalho, os teores de acido linoléico e ácido linolênico do biodiesel de palma,
colza, e soja foram 11,24 %, 29,20 %, e 60,04 %, respectivamente, e a ordem da
estabilidade de oxidação foi a palma> colza> soja biodiesel. Esses resultados
combinam bem com aqueles descritos por Knothe (PARK et al. 2008).
Misturas com os três tipos de biodiesel (palma, colza e soja) tiveram a estabilidade à
oxidação medidas os resultados são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 -Resultado das misturas de biodiesel
N°

Mistura (%m/m)
(palma:colza:soja)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0:0:100
0:20:80
0:40:60
0:60:40
0:80:20
0:100:0
20:0:80
20:20:60
20:40:40
20:60:20
20:80:0
40:0:60
40:20:40
40:40:20
40:60:0
60:0:40
60:20:20
60:40:0
80:0:20
80:20:0
100:0:0

Estabilidade
à Oxidação
(h)
3,87
4,15
4,67
5,21
5,92
6,94
4,20
4,99
5,74
6,56
7,77
5,01
6,25
7,65
9,25
6,21
7,97
10,57
7,38
11,40
11,00

Ácido
Palmítico(%)

Ácido
Oléico(%)

Ácido
Linoléico(%)

Ácido
Linolênico(%)

Ácido
Linoléico+Linolênico(%)

11,0
9,6
8,3
7,0
5,7
4,4
16,8
15,5
14,2
12,9
11,6
22,6
21,3
20,0
18,7
28,4
27,1
25,8
34,3
33,0
40,1

23,1
31,0
38,3
46,7
54,5
62,4
27,1
35,0
42,8
50,7
58,5
31,1
38,9
46,8
54,6
35,1
42,9
50,8
39,0
46,9
43,0

53,3
46,6
39,9
33,1
26,4
19,7
44,8
38,1
31,4
24,7
18,0
36,4
29,7
23,0
16,3
27,9
21,2
14,5
19,5
12,8
11,0

6,8
7,3
7,8
8,4
8,9
9,5
5,5
6,0
6,5
7,1
7,6
4,1
4,7
5,2
5,8
2,8
3,4
3,9
1,5
2,1
0,2

60,1
53,9
47,7
41,5
35,3
29,3
50,3
44,1
37,9
31,8
25,6
40,5
34,4
28,2
22,1
30,7
24,6
18,4
21,0
14,9
11,2

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Park et al. (2008).
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Os resultados da Tabela 10 indicam que a soma do teor de ácido linoléico e ácido
linolênico igual a 35,3 % é suficiente para que a estabilidade à oxidação da mistura
não atenda a especificação que é de 6 horas. Indicando que a realização as
misturas com intuito de melhorar a estabilidade de um biodiesel que apresente baixa
estabilidade deve manter as porcentagem de ácidos linoléico e linolênico abaixo de
35%.

3.4.2 O efeito índice de Iodo sobre a estabilidade à oxidação

A estabilidade à oxidação como já foi discutido neste trabalho é determinada pelo
número e posições as duplas ligações. As posições alílicas, presente no ácido
oléico, são menos susceptíveis a oxidação que as posições bis-alílicas, o ácido
linoléico contém uma e o linolênico duas.
As velocidades relativas de oxidação dadas pela literatura são 1 para oleatos, 41
para linoleatos e 98 para linolenatos. O índice de iodo não distingue essas
diferenças, visto que o índice de iodo reporta todas as duplas ligações como
igualmente reativas. Apesar disto, a relação entre estabilidade à oxidação e índice
de iodo tem sido discutido ocasionalmente na literatura (KNOTHE, 2002).
Um baixo índice de iodo contém menos reatividade, por tem um reduzido número de
ligações duplas, e conseqüentemente, um baixo teor de acido linolênico e
possivelmente de linoléico, porém um índice de iodo de aproximadamente 115, pode
conter diferentes teores de ácidos linolênico, linoléico e oléico como pode ser visto
na Tabela 11.
Visto que o índice de iodo depende do massa molecular do ácido graxo e só
estabelece a proporção de material graxo insaturado mas não a espécie, sugeriu o
uso de ou outro parâmetro denominado número de duplas

ligações, que faça

distinção entre elas. Os índices são denominados: allylic position equivalent (APE) e
o bis-allylic position equivalent (BAPE).
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Tabela 11 - Mistura de Oleato de Metila, Linolato de Metila e Linolenato de Metila
conferindo um valor de Iodo próximo de 115 e correspondentes valores
APE e BAPE
Amostra

Ester

Composição (%)

Índice de
Iodo

Dupla Ligação
Equivalente(a)

Posição Alílica
Equivalente(b)

A

18:1
18:2
18:3

B

18:1
18:2
18:3

C

18:1
18:2
18:3

D

18:1
18:2
18:3

60
20
10
90
40
30
10
80
30
20
20
70
10
15
30
55

51,04
34,48
26,04
111,88
34,24
51,72
26,04
112,0
25,68
34,48
52,80
111,96
8,56
25,86
78,12
112,54

60
40
30
130
40
60
30
130
30
40
60
130
10
30
90
130

120
40
20
180
80
60
20
160
60
40
40
140
20
30
60
110

Posição
Bis-Alílica
Equivalente(c)
0
20
20
40
0
30
20
50
0
20
40
60
0
15
60
75

Fonte: Knothe (2002).
Legenda:
(a) Uma dupla ligação equivalente é definido como resultado da concentração de 1 %
oleato de metila (ou outro composto monoinsaturado), que tem um equivalente de
posição alílica = 2 (ele tem duas posições alílicas na cadeia). Para 1 % linoleato de
metila tem dois equivalentes de dupla ligação e 1 % o linolenato de metila tem três
equivalentes de dupla ligação.
(b) Uma posição alílica equivalente (APE) é definido como 2 para uma concentração de 1
% de oleato de metila, linoleato de metila ou linolenato de metila, como esses
compostos contêm duas posições alílicas.
(c) Uma posição equivalente bis-alílica (BAPE) é definido como 1 para uma concentração
de 1% de linoleato de metila Assim, como 1% de linolenato é definido como 2.

A falta de correlação entre a estabilidade à oxidação bem como outras
características do biodiesel com o índice de iodo tinha sido observado por outros
pesquisadores. Contudo, o conceito alternativo de APE e BAPE é baseado nas
velocidades relativas de oxidação das posições das duplas ligações no ácido graxo
bem como seus montantes e dá resultados mais úteis. O valor de BAPE é o mais
significante já que a velocidade relativa de oxidação das posições bis-alílicas é
significantemente. Uso do APE e BAPE invés do índice de iodo parece mais
conveniente para avaliar a estabilidade à oxidação (KNOTHE; DUNN, 2003).
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3.5 Efeito das misturas de diesel com biodiesel sobre a estabilidade à oxidação da
mistura de biodiesel.
Uma maneira de melhorar a estabilidade à oxidação do biodiesel durante um longo
tempo de armazenamento é armazená-lo misturado ao óleo diesel, para a avaliação
da estabilidade à oxidação das misturas foram utilizadas as misturas B5 e B20.
Para avaliar a influência das misturas de diesel com o biodiesel sobre a estabilidade
à oxidação, amostras de biodiesel de canola, colza, palma e soja foram
armazenadas à temperatura de 43 ºC, durante 12 semanas conforme ASTM D-4625.
A estabilidade à oxidação do biodiesel e de diferentes misturas foi monitorada os
resultados são apresentados nas Figuras 18.
Os resultados dos testes realizados com amostras de B100, B20 e B5, indicam que
as todas as amostras de B100 sob as condições do teste apresentam-se fora da
especificação de estabilidade à oxidação em aproximadamente duas semanas, as
amostras de B20 apenas as amostras de biodiesel de palma e canola apresentaramse fora de especificação ao final de doze semanas e as amostras de B5 todas
atendem a especificação de estabilidade à oxidação ao final de 12 semanas.
Em comparação com os resultados de B100 para as amostras do mesmo biodiesel,
parece que B20 pode ter um tempo de armazenamento mais longo do que o B100
mantendo-se em conformidade com as especificações vigentes para o B100,
analogicamente, B5 pode ser armazenado por períodos maiores que o B20. Os
resultados também mostram que algumas misturas de B20 podem ter boa
estabilidade e outras não, dependendo do tipo de B100 usado para a mistura.
Consequentemente, poderia se utilizar por exemplo uma mistura B50 para aumentar
o tempo de armazenagem do biodiesel B100 e depois realizar novas misturas para
chegar ao B2, B3 ou B5. A escolha de qual mistura utilizar, dependerá de condições
logísticas tais como: volumes disponíveis em tanques de armazenamento, quanto
tempo o biodiesel ficará armazenado, condições climáticas e outros.
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Figura 18 - Estabilidade à oxidação de amostras de biodiesel B100, B20 e B-5
Fonte: Adaptado de MC Cormick e Westbrook (2007).
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3.6 Efeito dos antioxidantes sobre a estabilidade à oxidação do biodiesel

Os óleos vegetais contêm antioxidantes naturais. Os mais comuns são tocoferóis,
que são compostos fenólicos que apresentam alta reatividade com radical livre
formado na etapa de iniciação da reação de oxidação do biodiesel formando
compostos estáveis e inibindo a formação do hidroperóxido e, portanto a reação de
oxidação do biodiesel. Por exemplo, em óleo de soja foram encontrados de 500 a
3000 ppm de tocoferóis juntos com outros antioxidantes tais como esteróis e
tocotrienóis, e esses não são afetados pelo processo de preparação do óleo.
Contudo, alguns processos de produção incluem uma etapa de destilação para
purificação do biodiesel. O biodiesel produzido por destilação tipicamente contém
muito pouco ou nenhum antioxidante natural e é menos estável do que o biodiesel
que contém antioxidantes naturais (MC CORMICK et al. 2007).
A estabilidade do biodiesel preparado por destilação, bem como do biodiesel que
contém antioxidantes naturais, pode ter a sua estabilidade à oxidação melhorada
pela adição de antioxidantes naturais ou sintéticos.
A adição dos antioxidantes ao biodiesel deve ser realizada o quanto antes for
possível, durante o processo de fabricação ou logo que o produto estiver terminado,
pois os antioxidantes não são capazes de reverter a oxidação dos ácidos graxos.
(DOMINGOS et al. 2007).
A eficiência de um determinado antioxidante é determinada pela matéria-prima e a
tecnologia empregada na produção do biodiesel. Encontrar o antioxidante ótimo para
cada matéria-prima e determinar a concentração de antioxidante correspondente
que leve a uma estabilidade à oxidação de pelo menos 10 h, que deve ser suficiente
para manter a especificação de estabilidade à oxidação durante um longo tempo de
armazenamento (MITTELBACH; SCHOBER, 2003).
Mittelbach e Schober (2003) realizaram estudos para determinar a influência dos
antioxidantes sobre a estabilidade; foram utilizadas amostras de biodiesel de colza,
girassol, óleo usado de fritura e sebo; cinco antioxidantes foram testados até uma
concentração de 1000 ppm, sendo que seus nomes químicos e estruturas são
mostrados na Figura 19.
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Figura 19 - Antioxidantes sintéticos.
Fonte: Mittelbach e Schober (2003).

Todos os antioxidantes aumentaram a estabilidade à oxidação de amostras de
biodiesel destiladas ou não e os resultados dos testes realizados por Mittelbach e
Schober são apresentados nas Figuras 20, 21, 22 e 23.

Figura 20 - Influência de concentração de antioxidante na estabilidade à oxidação do
biodiesel de óleo de colza: (A) não destilado; (B) destilado.
Fonte: Mittelbach e Schober (2003).
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Figura 21 - Influência de concentração de antioxidante na estabilidade à oxidação do
biodiesel óleo usado de fritura: (A) não destilado; (B) destilado.
Fonte: Mittelbach e Schober (2003).

Figura 22 - Influência de concentração de antioxidante na estabilidade à oxidação de
biodiesel de óleo de girassol: (A) não destilado; (B) destilado.
Fonte: Mittelbach e Schober (2003).
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Figura 23 - Influência de concentração de antioxidante na estabilidade de oxidação do
biodiesel de sebo bovino: (A) não destilado; (B) destilado.
Fonte: Mittelbach e Schober (2003).

Os resultados obtidos por estes pesquisadores comprovam que o uso de
antioxidante é capaz de elevar a estabilidade à oxidação do biodiesel e que
diferentes antioxidantes têm desempenhos diferentes para um determinado tipo de
biodiesel em diferentes concentrações.
A aparente ineficácia do BHT na maioria dos experimentos foi uma surpresa, porque
esta substância é muito utilizada em produtos alimentícios e não alimentícios. Em
investigações prévias foi constatado BHT pode desaparecer durante os testes
devido à sua volatilidade relativamente alta, especialmente quando é empregado à
temperatura de 110°C (MITTELBACH; SCHOBER, 2003).
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4 METODOLOGIA

Pesquisa Bibliográfica

Foi realizada uma revisão bibliográfica aprofundada sobre o tema da dissertação,
visando o levantamento do estado da arte do biodiesel, suas principais
características, processos produtivos, o processo de oxidação do biodiesel e
informações sobre os antioxidantes utilizados.
Esta revisão inicialmente foi feita através de sistemas de busca eletrônicos
dedicados para a consulta em bases de dados específicas disponíveis via Internet,
por exemplo, Periódicos Capes, bibliotecas virtuais de universidades, Google
Acadêmico e etc.
As conclusões desta dissertação estão fundamentadas nas análises realizadas nos
dados coletados na pesquisa bibliográfica, na que se refere aos objetivos do
trabalho, qual seja o estudo da estabilidade à oxidação do biodiesel.
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5 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados em diversos estudos
com diferentes amostras de biodiesel em diferentes condições de teste, portanto não
diretamente correlacionáveis. Para determinar como manter o biodiesel em
conformidade com as especificações, determinar os métodos analíticos que serão
utilizados para monitoramento durante a estocagem, identificar condições e tempo
de armazenagem foram realizadas interpretações, extrapolações e correlações entre
parâmetros distintos para alcançar os objetivos deste trabalho.

5.1 Fatores que influenciam na estabilidade à oxidação do biodiesel

Para analise da influência que alguns fatores exercem sobre a estabilidade à
oxidação do biodiesel usaremos os resultados encontrados em alguns trabalhos
elaborados para este fim.

5.1.1 Efeitos do oxigênio

Para avaliar a influência da presença de oxigênio em contato com o biodiesel,
amostras de biodiesel de soja foram armazenadas à temperatura de 43 ºC, durante
14 dias. A estabilidade à oxidação do biodiesel foi monitorada em amostras
armazenadas sob diferentes atmosferas: duas amostras foram armazenadas em
recipientes fechados, uma sobre atmosfera de nitrogênio e outra sob atmosfera de
oxigênio, uma terceira amostra foi armazenada em recipiente aberto, exposto ao ar
atmosférico (oxigênio aberto) os resultados são apresentados na Figura 24 (SILVA
et al. [2007]).
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Figura 24 - Evolução da estabilidade à oxidação com o tempo de estocagem à
43ºC sob diferentes atmosferas .
Fonte: Silva et al. ([2007]).

Os resultados indicam que a estabilidade à oxidação das amostras de biodiesel
decresce mais acentuadamente quando o biodiesel é exposto ao oxigênio aberto. A
estabilidade à oxidação é significativamente afetada pelo oxigênio; isto por que,
durante o processo de oxidação do biodiesel, mais especificamente a fase de
propagação inicia-se pela absorção do oxigênio que leva à reação em cadeia. O
armazenamento do biodiesel sob atmosfera de Nitrogênio é capaz de manter a
estabilidade do produto por mais tempo, retardando o processo de oxidação.

5.1.2 Efeitos da água

Para avaliar a influência do teor de água sobre a estabilidade à oxidação, amostras
de biodiesel de palma foram armazenadas a temperatura ambiente. A estabilidade à
oxidação do biodiesel e o teor de água absorvida foram monitorados e os resultados
são apresentados na Figura 25 (SILVA et al. [2007]).
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Figura 25 - Efeitos da concentração de água sobre a estabilidade à oxidação da
amostra de biodiesel de palma.
Fonte: Silva et al. ([2007]).

A absorção de água aumenta a estabilidade à oxidação, determinada pelo método
Rancimat, em amostras de biodiesel de palma. Esse aumento do período de indução
pode ser bem significativo. Entretanto, para que os resultados de estabilidade sejam
válidos, o teor de água deve estar dentro do limite de especificação de 500 ppm, por
exemplo, estabelecido pelas especificações brasileira e européia.

5.1.3 Efeitos da luz

Para avaliar a influência da luz sobre a estabilidade à oxidação, amostras de
biodiesel de colza e de óleo usado de fritura foram armazenadas à temperatura
ambiente, expostas a luz solar e outras armazenadas no escuro. A estabilidade à
oxidação do biodiesel foi monitorada, os resultados são apresentados na Figura 26
(MITTELBACH; GANGL, 2001).

68

Estabilidade à Oxidação (h)

Efeitos da Luz
7

Colza,
luz

6
5

Colza,
escuro

4
3
2
1
0
0

50

100

150

200

250

Óleo de
Fritura,
luz
Óleo de
Fritura,
escuro

Tempo de estocagem (dia)
Figura 26 - Efeitos da exposição à luz solar sobre a estabilidade à oxidação para amostra
de biodiesel de colza e óleo de fritura.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Mittelbach e Gangl (2001).

Os resultados indicam que a estabilidade à oxidação das amostras de biodiesel
decresce mais acentuadamente quando o biodiesel é exposto à luz solar, quando
comparada com as amostras que permaneceram no escuro.

5.1.4 Efeitos da temperatura

Para avaliar a influência da temperatura sobre a estabilidade à oxidação, amostras
de biodiesel de soja foram armazenadas à temperatura ambiente e à temperatura de
43 °C e a estabilidade à oxidação do biodiesel foi monitorada, sendo os resultados
apresentados na Figura 27 (SILVA et al. [2007]).
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Figura 27 - Efeitos temperatura sobre a estabilidade à oxidação de amostra de biodiesel
de palma.
Fonte: Silva et al. ([2007]).

Os resultados indicam que a estabilidade à oxidação do biodiesel é afetada pelo
aumento da temperatura de armazenagem, uma semana de armazenamento do
biodiesel a 43 °C foi suficiente para que a estabilidade à oxidação estivesse fora da
especificação.

5.1.5 Efeitos dos metais

Para avaliar a influência da concentração de diversos metais sobre a estabilidade à
oxidação, amostras de biodiesel de soja foram contaminadas com 10 ppm de metais
em amostras com e sem tratamento com antioxidante Terc-Butil-Hidroquerona
(TBHQ). A estabilidade à oxidação das amostras foi monitorada após doze semanas
de armazenamento à temperatura ambiente e os resultados são apresentados na
Figura 28. O controle indicado no gráfico mostra a estabilidade do biodiesel não
contaminado com metais (CLINE; CARTER, 2008).
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Figura 28 - Efeitos dos metais sobre a estabilidade à oxidação de amostra de biodiesel
tratadas ou não com antioxidantes.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Cline e Carter (2008).

Os resultados mostram que certos contaminantes metálicos, especialmente os
metais de transição (Cobre, Cobalto, Cromo, Ferro e Manganês) mesmo em baixas
concentrações são capazes de acelerar dramaticamente a oxidação do biodiesel,
mesmo quando este for tratado com antioxidantes.

5.1.6 Efeitos da estrutura das cadeias carbônicas dos óleos e gorduras utilizadas na
produção de Biodiesel.
A presença de ácido linoléico e linolênico que são materiais graxos de alta
reatividade implica em problemas de estabilidade à oxidação podendo levar a
polimerização provocando entupimento de filtros e formação de lacas, conforme
pode ser observado na Figura 29 (PARK et al. 2008).
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Efeito da Estrutura dos Ácidos Carbônicos
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Figura 29 - Estabilidade à oxidação do biodiesel com a porcentagem dos ácidos
linoléico e linolênico
Fonte: Park et al. (2008).

Os resultados indicam que quanto maior a presença de ácidos linoléico e linolênico
na composição do acido graxo menor será a estabilidade a oxidação do biodiesel
produzido.

5.1.7 Efeitos das misturas de biodieseis produzidos de diferentes matérias- primas
Para melhorar a estabilidade de um biodiesel que apresente uma baixa estabilidade
à oxidação pode se misturar a um biodiesel que apresente uma alta estabilidade à
oxidação. Os dados são apresentados na figura 30 (PARK et al. 2008).
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Figura 30 -Efeito das misturas de biodiesel sobre a estabilidade à oxidação
do biodiesel.
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Park et al. (2008).
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Os resultados indicam que a misturas entre diferentes biodieseis interfere na
estabilidade final do produto, isto possibilita especificar um biodiesel que apresente
uma estabilidade à oxidação abaixo do mínimo especificado. Uma mistura de 60%
de biodiesel de palma com estabilidade igual a 11 horas e 40% de biodiesel de soja
com estabilidade igual a 3,94 horas, foi capaz de atender a especificação brasileira
vigente que é de 6 horas (PARK et al. 2008).

5.1.8 Efeitos do índice de Iodo
A ANP não estipula um valor máximo para o índice de iodo na especificação de
biodiesel B100, alegando que esta propriedade é apenas indicativa de quantidade de
ligações insaturadas, sem considerar sua distribuição e, portanto, a característica de
estabilidade é uma medida mais relevante para ser limitada pois avalia a capacidade
do combustível resistir à oxidação. Testes foram realizados usando biodiesel com
diferentes índices de iodo; um motor de bancada da marca HATZ foi utilizado
durante cento e vinte vinco horas, monitorando a viscosidade do óleo lubrificantes;
os resultados são mostrados na Figura 31.
Outro estudo investigou a influência do índice de iodo sobre as emissões utilizando
biodiesel puro (B100); neste estudo foi utilizado um motor Detrot Diesel Corporation
(DCC), e os resultados são apresentados na Figura 32.
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Figura 31 - Efeito do índice de iodo sobre a viscosidade do óleo lubrificante.
Fonte: Prankl (1996).
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Figura 32 - Efeito do índice de iodo sobre as emissões de NOx
Fonte: Knothe e Gerpen (2005).

Os resultados as figuras 31 e 32 indicam que biodiesel com altos índices de iodo
devem ser evitados; um aumento do índice de iodo fez aumentar mais rapidamente
a viscosidade do óleo lubrificante e as emissões de NOx.

5.2 Características importantes na especificação do biodiesel para a manutenção da
estabilidade à oxidação do biodiesel ao longo da cadeia produtiva.
Com base na análise realizada, a partir dos trabalhos disponíveis na literatura
técnica, algumas características devem ser introduzidas nas especificações vigentes
para o biodiesel além daquelas que já constam da sua especificação, para garantir a
manutenção da estabilidade à oxidação ao longo da cadeia de distribuição e
comercialização do biodiesel.

5.2.1 Metais

Os metais Cobre, Cobalto, Cromo, Ferro e Manganês desempenham um forte
impacto sobre a estabilidade à oxidação mesmo em baixas concentrações, levando
a estabilidade a patamares menores que uma hora; o efeito do cobre é ainda mais
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acentuado levando a estabilidade a poucos minutos. Estes metais devem ter um
limite máximo especificado.

Sugestão:
Cobre 1 ppm máximo
Cobalto, cromo, Ferro e Manganês 5 ppm máximo

5.2.2 Estrutura dos ácidos graxos

Os ácidos linoléico e linolênico e os poliinsaturados, por serem estruturas de alta
reatividade, que propiciam uma pobre estabilidade à oxidação quando presentes em
determinadas porcentagem em massa na composição do material graxo. Devem ter
um limite máximo especificado, mesmo que levem à impossibilidade de
determinadas matérias primas serem utilizadas individualmente na fabricação do
biodiesel.

Sugestão:
Ácido Linoléico+ Linolênico = 30 ppm máximo
Ácido Poliinsaturados = 1 ppm máximo

5.2.3 Índice de Iodo

Não foi encontrada na literatura uma relação direta entre o Índice de Iodo e a
estabilidade à oxidação. Altos índices de iodo podem levar a polimerização do
biodiesel, formando compostos com elevados pesos moleculares, aumentando a
viscosidade e gerando problemas no sistema de injeção. O índice de Iodo deve ter
um limite máximo especificado.
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Sugestão:
Índice de lodo = 120 máximo

5.3 Forma de acompanhar a estabilidade do produto ao longo da cadeia de
comercialização
Para monitoramento do estoque de biodiesel são propostos três métodos de analise:
Viscosidade Cinemática a 40°C, Índice de Acidez e a Estabilidade à Oxidação
(Rancimat). Testes de armazenamento de longa duração onde amostras de
biodiesel foram estocadas por mais de 2 anos, nas condições indicadas na Tabela
12, a viscosidade e o índice de acidez foram monitorados e os resultados são
apresentados nas Figuras 33, 34, 36 e 37. A viscosidade e o índice de acidez
aumentaram dramaticamente após um ano de estocagem.
A viscosidade e o índice de acidez parecem estar fortemente correlacionados
conforme pode ser verificado nas Figuras 39 e 40.
O efeito da luz solar sobre a viscosidade e o índice de acidez está demonstrado
nas Figuras 35 e 38.

Tabela 12 - Amostras de Biodiesel e condições de estocagem
Amostra

Óleo de origem

Volume

Condições

B1
B1

Óleo de Girassol com umidade de 0,69%

3000 mL

luz do dia
escuro

B2
B2

Óleo de Girassol com umidade de 0,1%

3000 mL

luz do dia
escuro

B3
B3

Alto erucica Brassica

3000 mL

luz do dia
escuro

B4
B4

Baixa erucica Brassica

3000 mL

luz do dia
escuro

B5
B5

Óleo usado em fritura

3000 mL

luz do dia
escuro

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).
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Evolução do Indice de Acidez
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Figura 33 - Evolução da acidez de amostras de biodiesel armazenadas sob a exposição
de Luz
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).
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Figura 34 - Evolução da acidez de amostras de biodiesel armazenadas no escuro
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).
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Efeitos da luz sobre o indice de acidez
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Figura 35 - Efeito da luz solar sobre o índice de acidez durante o tempo de armazenagem
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados apresentados na Figura 35 mostram que o efeito da luz sobre o índice
de acidez do biodiesel provocou um aumento acentuado no valor do índice de acidez
sobre as amostras que estavam expostas a luz solar durante o tempo de
armazenagem. Isto indica que a luz é capaz de acelerar o processo de oxidação do
biodiesel.
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Figura 36 - Evolução da viscosidade de amostras de biodiesel armazenadas sob a
exposição de Luz
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).
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Figura 37 - Evolução da viscosidade de amostras de biodiesel armazenadas no escuro
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Bouaid, Martinez e Aracil (2007).

Efeitos da luz sobre o viscodade a 40 °C
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Figura 38 - Efeito da luz solar sobre o viscosidades durante o tempo de armazenagem
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados da Figura 38 mostram que a influência a luz sobre a viscosidade não
foi significativa, como foi observado sobre o índice de acidez, revelando que o índice
de acidez é mais sensível à luz solar.
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Figura 39 - Correlação entre a viscosidade a 40° C com o Índice de Acidez sob a exposição
de Luz solar
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 40 - Correlação entre a viscosidade a 40° C com o Índice de Acidez no escuro
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados das Figuras 39 e 40 comprovam a correlação entre a viscosidade e o
índice de acidez, indicando que qualquer um das duas ou as duas podem ser
utilizadas como ensaio de monitoramento do biodiesel ao longo cadeia de
distribuição e comercialização do biodiesel.
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Os resultados encontrados nas Figuras 33, 34, 36 e 37 mostram que os limites da
especificação de viscosidade, 6,0 mm2/s a 40 °C e para o índice de acidez 0,5 mg de
KOH/g nos 12 primeiros meses de estocagem não foram excedidos para a maioria
das amostra que não foram expostas a luz.
Testes realizados em amostras de biodiesel armazenados por doze semanas à
temperatura

de

43°C

conforme

ASTM

D-4625; amostras foram

retiradas

semanalmente e a estabilidade à oxidação, viscosidade e o índice de acidez foram
medidos, e os resultados são apresentados na Figura 41 (MC CORMICK;
WESTBROOK, 2007).

Correlação entre a Estabilidade à
oxidação com a viscosidade e indice de acidez
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2
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Amostra
4
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Figura 41 - Correlação entre a estabilidade à oxidação com a viscosidade e o índice de
acidez
Fonte: Adaptado de Mc Cormick e Westbrook (2007).

Os resultados da Figura 41 demonstram a existência de uma correlação entre
viscosidade e o índice de acidez; estes resultados comprovam que estes parâmetros
são apropriados para o monitoramento das condições de qualidade de biodiesel.
Pelo seu baixo custo podem ser realizados num menor espaço de tempo, por
exemplo mensalmente. O ensaio de estabilidade à oxidação (Rancimat) deve ser
realizado quando um aumento significativo da viscosidade e/ou acidez ocorrer ou
quando estes se apresentarem próximos dos limites da especificação.
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Os resultados do teste de armazenagem do biodiesel em condições aceleradas
conforme o ASTM D-4625 da Figura 41 se coincidem com os resultados encontrados
nos testes de realizados a temperatura ambiente figuras (33, 34,36 e 37), com o
tempo para ambos os casos houve um aumento da viscosidade e acidez.
O processo de oxidação do biodiesel provoca a aumento da viscosidade, devido aos
produtos finais de alto peso molecular que são formados pela polimerização; já o
aumento do índice de acidez é devido à formação de produtos de caráter acido,
como por exemplo, aldeídos e ácidos carboxílicos.

5.4 Avaliação econômica preliminar do uso de antioxidantes.

O limite especificado para a estabilidade à oxidação do biodiesel pode ser atingido e
mantido com o uso de antioxidantes, mesmo aqueles com tempos de indução muito
baixos, colocando-os dentro do limite das especificações (brasileira e européia).
Entretanto, para amostras com baixa estabilidade à oxidação, o teor de antioxidante
necessário pode ser muito alto (maior que 7000 ppm) o que pode ter um impacto
negativo em outros parâmetros de qualidade, além do impacto no custo do produto
(DOMINGOS et al. 2007).
A avaliação econômica preliminar os custos de produção do Biodiesel extraídos do
trabalho do Carramenha, (2007) escolhidas duas matérias primas avaliadas por
Mittelbach e Schober, Figuras 20 a 23. Os preços de venda dos antioxidantes foram
cotados na pagina de internet da Sigma-Aldrich (2008) Conforme já mencionado
deve-se utilizar antioxidantes para alcançar uma estabilidade à oxidação de
aproximadamente 10 horas para manter o biodiesel dentro da especificação durante
um tempo de armazenagem suficientemente longo. A Tabela 13 apresenta os dados
econômicos que serão considerados nesta avaliação.
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Tabela 13 - Custo de produção do biodiesel e preços de antioxidantes
Produto

Unidade

Valor (R$)

Biodiesel de Girassol

tonelada

1.328,04

Biodiesel de Sebo Bovino

tonelada

1.235,11

t-tubil-hidroxiquinona (TBHQ)

kilograma

502,00

butil-hidroxianisol (BHA)

kilograma

570,00

butil-hidroxitolueno (BHT)

kilograma

162,00

Pirogalol (PY)

kilograma

2.021,00

n-propilgalato (PG)

kilograma

452,00

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Sigma-Aldrich (2008).

Conforme a Figura 22 (parte A) para alcançar uma estabilidade à oxidação de
aproximadamente 10 horas no biodiesel de girassol não destilado é necessária a
adição de 250 ppm do antioxidante Pirogalol ou 750 ppm do n-propilgalato. Para
colocar o mesmo biodiesel em conformidade com a especificação de 6 horas, são
necessários 50 ppm de Pirogalol ou 250 de n-propilgalato.
Para alcançar uma estabilidade à oxidação de 10 horas para o biodiesel de sebo não
destilado, conforme a Figura 23 (parte A) são necessários 250 ppm de Pirogalol ou
600 ppm de TBHQ. Para colocar o mesmo biodiesel em conformidade com a
especificação de 6 horas, são necessários 150 ppm de Pirogalol ou 300 de TBHQ.
O impacto do custo da aditivação com antioxidantes sobre o custo do produto final é
demonstrado na Tabela 14, para os diversos biodieseis e antioxidantes
considerados.
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Tabela 14 - Impacto da aditivação com antioxidantes sobre o custo do biodiesel.
Produto
Biodiesel de Girassol

Biodiesel de Sebo Bovino

Aditivação
(ppm)
PY (250)
PG (750)
PY
(50)
PG (250)

Estabilidade
à oxidação (h)
10
10
6
6

Acréscimo
(%)
38,0
25,5
7,6
8,5

PY (250)
TBHQ (600)
PY (150)
TBHQ (300)

10
10
6
6

40,8
24,4
24,5
12,2

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Ações necessárias para a manutenção da estabilidade à oxidação do biodiesel
ao longo da cadeia de armazenamento e comercialização.
Dos trabalhos revisados é possível definir as ações necessárias para a manutenção
da estabilidade à oxidação do biodiesel ao longo cadeia de armazenamento e
comercialização, aumentando o tempo de armazenamento:

evitar a exposição do biodiesel a luz solar, o biodiesel deve ser armazenado
e transportados em recipientes fechados que não permitam a exposição do
produto à luz;

limitar a disponibilidade de oxigênio, armazenando o biodiesel em recipientes
fechados; tanque de armazenamento com maiores alturas e menores
diâmetros diminuem a área do contado do biodiesel com o oxigênio; manter o
biodiesel sobre uma atmosfera inerte como a de nitrogênio é capaz de
retardar o processo de oxidação;

evitar a exposição longa do biodiesel a altas temperaturas uma vez que a
temperatura afeta drasticamente a estabilidade à oxidação;

diminuir o efeito da higroscopicidade do biodiesel, visto que a presença de
água acima do que a especificação brasileira vigente determina, afeta a
estabilidade à oxidação;
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misturar tipos diferentes de biodiesel com o propósito de diminuir os teores de
éster linoléico e linolênico, visto que são compostos que afetam drasticamente
a estabilidade à oxidação.
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6 CONCLUSÕES

Com base na revisão realizada pode-se concluir que: oxigênio, água, luz,
temperatura, metais, a estrutura das cadeias carbônicas dos óleos vegetais e
gordura animais utilizadas na produção de biodiesel e mistura de biodiesel produzido
com diferentes matérias-primas têm efeito sobre a estabilidade à oxidação do
biodiesel ao longo da cadeia de comercialização do produto.
Verificou-se também a possibilidade de acompanhar a estabilidade do produto
utilizando

parâmetros

indicativos

(viscosidade

e

índice

de

acidez)

cujo

acompanhamento representa um menor custo e uma maior facilidade de medição.
No sentido de manter e eventualmente corrigir a estabilidade do biodiesel ao longo
da cadeia de comercialização, a revisão bibliográfica realizada sugere: evitar a
exposição do biodiesel a luz solar, limitar a disponibilidade de oxigênio, evitar a
exposição longa do biodiesel a altas temperaturas, diminuir o efeito da
higroscopicidade do biodiesel, misturar tipo diferentes de biodiesel com o propósito
de diminuir os teores de éster linoléico e linolênico.

Estudos Futuros.

Para aprimoramento deste trabalho sugerimos como estudos futuros:

realizar análises de estabilidade à oxidação, viscosidade a 40 ºC e índice de
acidez utilizando-se amostras idênticas de biodiesel de diferentes matérias
primas nas mesmas condições de teste, afim de comprovar a influência e
sinergia dos fatores apresentados sobre a estabilidade do produto, visto que
os resultados apresentados neste trabalho são de amostras e condições de
teste diferentes;

avaliar a influência dos catalisadores e do álcool empregados na produção
do biodiesel sobre a sua estabilidade à oxidação;
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realizar uma análise econômica detalhada sobre a viabilidade do uso de
misturas de biodiesel ou uso de antioxidantes para elevar a estabilidade à
oxidação do biodiesel afim de garantir a qualidade do produto ao longo da
cadeia de comercialização;

Obter comprovação experimental da necessidade da inclusão de outras
características (índice de iodo, teor de ésteres poliinsaturados e de ácido
linolênico, entre outras) na especificação do biodiesel, para garantir sua
estabilidade.
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