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RESUMO
A crescente preocupação com o meio-ambiente, em especial com as mudanças
climáticas, coloca em dúvida os padrões mundiais atuais de consumo energético.
O Brasil, devido à sua extensão territorial e às suas condições climáticas favoráveis,
vem buscando minimizar os problemas ambientais, investindo massivamente na
exploração e uso de biomassa para fins energéticos. Sendo biomassa definida como
matéria orgânica de origem animal ou vegetal, surgem como exemplos de geradores
de energia, a cana-de-açucar, a lenha e algumas oleaginosas que dão origem a
combustíveis como o etanol, o biogás e o biodiesel. Entretanto, para que a utilização
desses combustíveis, em substituição aos convencionais derivados de petróleo, se
viabilize, garantindo sua adequação ao fim a que se destina, torna-se necessária a
definição de parâmetros de qualidade e respectivos limites que devem ser
preservados durante a produção, no armazenamento e na distribuição.
Especificamente, no caso do biodiesel, utilizado no Brasil em misturas com o óleo
diesel de origem mineral para gerar o óleo diesel comercial usado em veículos, fazse necessário o estabelecimento de parâmetros de qualidade mais específicos, o
que gera a necessidade de um estudo mais detalhado das questões relativas ao
estabelecimento de seus limites. Dentro desse escopo, encontra-se o objetivo deste
trabalho que é a aplicação de métodos específicos de ensaio para a determinação
da estabilidade à oxidação para misturas de diferentes proporções de biodiesel em
óleo diesel.
Palavras-chave: biodiesel; óleo diesel; estabilidade à oxidação; métodos de ensaio.

ABSTRACT
Evaluation of test methods for oxidation stability of blends of biodiesel in
diesel fuel oil in order to establish the test procedures and specification limits
The growing concern about the environment, mainly about the climate changes,
puts in doubt the suitability the current world approach of energy consumption. Brazil,
due to its huge territorial size and its favorable climatic conditions, has been seeking
ways to minimize environmental issues by means of investing intensively in the use
of biomass for energy purposes. Biomass is defined as organic matter from animal or
vegetal origin, and there are some good examples of generating energy biomasses,
as sugar cane, wood and some oleaginous seeds that can give rise to fuels such as
ethanol, biodiesel and biogas. However, in order to assure the feasibility of using
these fuels, to replace conventional petroleum products, ensuring its suitability for its
intended purpose, it becomes necessary to define some quality parameters, and their
tolerance limits, that must be guaranteed during the production, storage and
distribution. Specifically, in the case of biodiesel, used in Brazil in mixtures with diesel
fuel oil, to produce a mixed commercial fuel for vehicles, it is necessary to establish
more specific quality parameters, which generates the need for a more detailed
study of the issues concerning the establishment of its limits.
The objective of this work, within this scope, is the application of specific test
methods for determining the oxidation stability of blends prepared from different
proportions of biodiesel and diesel fuel oil.
Keywords: biodiesel; diesel fuel oil; oxidation stability; standard test methods.
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1 INTRODUÇÃO
Metade das fontes de energia utilizadas atualmente provém de matéria-prima não
renovável, como petróleo e gás natural. O óleo diesel é o combustível que apresenta
maior demanda mundial, sendo utilizado em vários setores da sociedade,
principalmente no transporte doméstico e industrial. Além das restrições econômicas
relacionadas à ampla utilização deste combustível, diversos problemas ambientais,
como chuva ácida e efeito estufa, são decorrentes dos gases emitidos na sua
queima, como o dióxido de carbono (CO2), óxidos sulfurosos (SOx) e óxidos de
nitrogênio (NOx) (ROCHA, et al. 2008).
Veículos movidos a óleo diesel são fontes significativas de emissão de produtos
tóxicos que acarretam problemas ao meio ambiente e, conseqüentemente, ao ser
humano.
Nas áreas metropolitanas, o problema de poluição do ar é uma das mais graves
ameaças à qualidade de vida de seus habitantes. Os veículos automotores são os
principais causadores dessa poluição em todo o mundo. O Estado de São Paulo, por
exemplo, possui 40 % da frota automotiva do país. Em dezembro de 2008 a frota
motorizada do Estado era de aproximadamente 18 milhões de veículos, sendo 1,08
milhão do ciclo diesel (DENATRAN, 2010).
Apesar de representarem, em 2009, apenas 5,6 %, os veículos movidos a óleo
diesel contribuem muito para a emissão de poluentes devido à sua significativa
produção de material particulado e as maiores distâncias percorridas quando
comparados aos veículos leves.
O controle das emissões veiculares é uma tendência mundial. No Brasil, a
Resolução nº 18/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) instituiu
o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE),
que complementado pela Lei Federal nº 8723 de 28 de outubro de 1993, definiu os
limites de emissões para veículos leves e pesados (CETESB, 2010).
A utilização de biodiesel em motores do ciclo diesel oferece uma grande vantagem
para o meio-ambiente, pois, além de tratar-se de um combustível renovável, emite
menores quantidades de gases poluentes. Emissões de monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2) e material particulado (MP) são inferiores quando se utiliza
biodiesel em substituição ao óleo diesel mineral. Entretanto, a produção de óxidos
de nitrogênio (NOx) costuma aumentar com o aumento da porcentagem de biodiesel.

14

A ausência de enxofre no biodiesel, também é uma grande vantagem, já que não há
emissão de gases sulfurados normalmente detectados no escape dos motores
movidos a óleo diesel (VASCONCELOS, 2008) e reduz a massa de material
particulado produzido.
Um dos principais problemas relacionados ao biodiesel é sua baixa estabilidade à
oxidação. A necessidade de estudos relacionados a esta propriedade é de extrema
importância, já que hoje, no Brasil, existe a obrigatoriedade da adição de 5 % em
volume de biodiesel ao óleo diesel de petróleo.
Para tanto, propõe-se neste trabalho, estudar o comportamento de misturas de óleo
diesel A S50 (50 mg/kg de enxofre) e óleo diesel A S500 (500 mg/kg de enxofre)
com proporções de 5 %, 10 % e 20 % de biodiesel de soja no que se refere a sua
estabilidade à oxidação.
A escolha da soja deve-se ao fato de hoje esta matéria-prima representar
aproximadamente 85 % da produção nacional de biodiesel e apresentar baixa
estabilidade à oxidação. Além da proporção de 5 %, definida atualmente no
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), outros percentuais, que
variam entre 10 % até o biodiesel puro (B100), são estudados em outros países,
inclusive por fabricantes de motores e montadoras de veículos.
Em relação ao óleo diesel, a escolha deve-se ao cronograma de implantação do
óleo diesel S500 em substituição ao S1800 (1800 mg/kg de enxofre) e da utilização
do óleo diesel S50 nas frotas cativas de ônibus nas principais capitais brasileiras.
O conceito de usar material vegetal para operação de motores de combustão interna
é bastante antigo. Rudolf Diesel desenvolveu o motor de combustão interna por
compressão e o demonstrou na exposição Mundial de Paris, em 1900, utilizando
óleo de amendoim como combustível (KNOTHE, et al. 2006). Embora este conceito
tenha sido discutido diversas vezes, muito antes até dos experimentos de Rudolf
Diesel, o desenvolvimento dos biocombustíveis esteve diretamente relacionado ao
preço dos óleos fósseis.
Com o baixo preço do petróleo, frações apropriadas do óleo bruto foram refinadas
para serem utilizadas como combustível para motores de ignição por compressão
(óleo diesel). Esses motores, chamados de motores diesel, também evoluíram junto
com o combustível. Óleos vegetais foram utilizados como combustível durante
alguns períodos, como nos anos 1930 e 1940, somente em situações específicas
(FANGRUI; HANNA, 1999).
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A partir da crise energética de 1973, que gerou acelerados e incontidos aumentos
dos preços do petróleo surgiu uma nova consciência mundial a respeito da produção
e do consumo de energia. Os óleos vegetais e as gorduras animais apareceram
como uma alternativa viável para substituição do óleo diesel, após o processo de
transformação em ésteres de ácidos graxos (MOURA, 2008).
Nos anos 90, teve início na Europa, o processo de industrialização do biodiesel. A
Europa tornou-se o principal mercado produtor e consumidor de biodiesel puro e em
mistura com o óleo diesel fóssil (MOURA, 2008).
Na Alemanha, foi montado um amplo programa de produção de biodiesel. Foram
utilizadas estratégias tais como sua introdução em frotas de táxis das principais
cidades alemãs, como forma de divulgar o biodiesel e a disponibilização de dois
bicos num mesmo ponto de comercialização de combustível, sendo um para o óleo
diesel de petróleo e o outro para o biodiesel. Esta estratégia fez com que grande
parte dos usuários misturasse nas mais diversas proporções, o biodiesel com o óleo
diesel de petróleo, até que ganharam a confiança no novo combustível (FREITAS;
PENTEADO, 2009).
A França utiliza uma proporção de mistura ao óleo diesel de 5 % e visa,
principalmente, melhorar as emissões dos motores pela eliminação de mercaptanas,
que são substâncias ricas em enxofre e extremamente danosas à saúde de animais
e plantas. Atualmente, os ônibus franceses urbanos consomem misturas de 30% de
biodiesel em óleo diesel (B30) (FREITAS, 2006).
Nos Estados Unidos, a principal motivação para a utilização de biodiesel é a
qualidade do meio-ambiente. A proporção de mistura de biodiesel ao óleo diesel
mais utilizada é a de 20 % (B20), em que a presença de mercaptanas e de
hidrocarbonetos cíclicos são significativamente reduzidas por ocasião da combustão
(FREITAS; PENTEADO, 2009).
Recentemente, em virtude do aumento do preço do petróleo, da limitação das fontes
de óleo bruto e da crescente preocupação com o meio ambiente, os olhares da
sociedade se direcionaram para fontes renováveis de energia. Estas fontes foram
escolhidas tanto para minimizar os problemas ambientais quanto para aumentar a
segurança no suprimento de energia, já que podem, em muitos casos, substituir as
fontes convencionais de origem fóssil (MOURA, 2008).
No Brasil, desde 1920 surgiram iniciativas para promover o uso de óleo vegetal nos
motores a diesel. Os programas mais importantes foram o Pró-óleo e o Programa
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OVEG em 1980, patrocinados pelo Ministério da Indústria e coordenados por sua
Secretaria de Tecnologia Industrial. Foram realizados ensaios, com biodiesel
metílico e etílico de óleo de soja (B100) e misturas de 30 % de biodiesel em óleo
diesel (B30). Embora os resultados técnicos tenham sido satisfatórios, no final dos
testes de campo, o preço do petróleo já havia recuado para valores que
inviabilizavam economicamente o uso do biodiesel e o programa foi interrompido.
Além disso, o seu custo energético era pouco competitivo quando comparado ao do
etanol (GOLDENBERG; NIGRO; COELHO, 2008).
Em 2002, o tema biodiesel foi retomado através da constituição da Rede de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Probiodiesel), coordenada pelo Ministério
de Ciência e Tecnologia que começou a discutir a especificação do biodiesel para o
Brasil. Em 2003, o governo federal criou um grupo interministerial encarregado de
estudos sobre a viabilidade de utilização de óleos vegetais e biodiesel, para fins
energéticos e, em dezembro de 2004, foi lançado o Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel (PNPB) (GOLDENBERG; NIGRO; COELHO, 2008).
A Lei nº 11.097 publicada em 13 de janeiro de 2005 que dispõe sobre a introdução
do biodiesel na matriz energética brasileira estabeleceu que, a partir de 2008, todo o
óleo diesel comercializado no Brasil deveria conter 2 % em volume de biodiesel (B2),
e que em 2013, ao óleo diesel dever-se-ia adicionar 5 % deste combustível (B5).
Entretanto, ainda em 2008, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
tornou mandatório o uso de 3 % de biodiesel a partir de 1º de julho e também
antecipou para 4 % de biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel, a partir de 1º de
julho de 2009. Em 1º de janeiro de 2010, passou-se a comercializar o óleo diesel,
em todo o país, com 5 % de biodiesel de forma mandatória.
O cronograma inicial para a adição de biodiesel ao óleo diesel e as mudanças
realizadas em relação a este cronograma são mostrados nas Figuras 1 e 2.
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2005
a
2007

2 % não obrigatório

2008
a
2012

2013
em diante

2 % obrigatório

5 % obrigatório

Figura 1 – Cronograma inicial de adição de biodiesel em óleo diesel.
Fonte: BONOMI, 2008.

o

1 de junho de
2006
a
30 de junho de
2008

2 % não obrigatório

o

o

1 de julho de
2008

1 de julho de
2009

1 de janeiro de
2010

3 % obrigatório

4 % obrigatório

5 % obrigatório

o

Figura 2 – Cronograma modificado (atual) de adição de biodiesel em óleo diesel.
Fonte: Elaborado pelo autor.

De 2005 a 2009, a produção de biodiesel cresceu de forma exponencial, conforme
dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A
taxa de crescimento de produção pode ser observada a partir dos dados
relacionados na Tabela 1. Em 2009, os maiores produtores foram os estados do Rio
Grande do Sul, com uma produção de 454.189 m 3, Mato Grosso, com 366.793 m3,
Goiás, com 268.702 m3, seguido do estado de São Paulo, com 235.907 m 3.
Dentre as principais matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel no Brasil,
destacam-se o óleo de soja e o sebo bovino.
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Tabela 1 – Produção anual de biodiesel no Brasil.

Ano

Volume (m3)

2005

736

2006

69.002

2007

404.329

2008

1.167.128

2009

1.607.838

2010

1.334.408 (até julho)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ANP (2010).

Na safra 2009/2010, a produção brasileira das principais oleaginosas totalizou
143,95 milhões de toneladas das quais 67,57 milhões de toneladas referem-se à
soja. A parcela restante compreende basicamente caroço de algodão, amendoim,
mamona e girassol (CONAB, 2010).
Em relação ao sebo bovino, tendo o Brasil o segundo maior rebanho de gado bovino
do mundo, produz anualmente, 200.000 toneladas de sebo, o qual, antes da
aplicação para produção de biodiesel, tinha baixo custo de comercialização.
Os benefícios sociais e ambientais que são promovidos pelo uso do biodiesel,
quando comparado ao óleo diesel fóssil, são mostrados no Quadro 1.
Apesar de hoje o biodiesel ser uma realidade, por se tratar de um produto
relativamente recente e que deriva de diferentes matérias-primas, alguns parâmetros
relacionados à sua qualidade necessitam, ainda, de estudos.
Uma das principais preocupações da utilização deste combustível deve-se à sua
suscetibilidade à oxidação, principalmente quando em contato com o ar atmosférico,
durante a estocagem ou quando exposto no motor a temperaturas bastante
variadas.
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Características consideradas
Químicas

Ambientais

Propriedades Complementares


Livre de enxofre e compostos aromáticos,



Elevados número de cetano e ponto de fulgor,



Excelente lubricidade,



Não tóxico e biodegradável.



Baixo nível de toxicidade e fácil diluição,



Reduz sensivelmente as emissões de partículas
de carbono (fumaça), óxidos sulfúricos e
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

Econômicas



Complementa todas as novas tecnologias do
diesel, com desempenho similar e sem a exigência
de instalação de nova infra-estrutura e políticas de
treinamento,



Permite a valorização de subprodutos de
atividades agro-industriais,



Aumenta a arrecadação regional de impostos,



Aumenta a fixação do homem no campo e de
investimentos complementares em atividades
rurais.

Aquecimento global



O CO2 liberado é absorvido pelas oleaginosas
durante o crescimento, o que equilibra o balanço
negativo gerado pela sua emissão na atmosfera.

Regionalização



Plantas de portes pequenos e médios para
produção de biodiesel se adaptam a diferentes
regiões do país.

Quadro 1 – Vantagens do biodiesel em relação ao óleo diesel.
Fonte: Adaptado de PASQUALETTO; BARBOSA, 2008.

O óleo diesel também sofre oxidação, mas numa magnitude bem inferior ao
biodiesel. A mistura desses dois combustíveis, em diferentes proporções, necessita
ainda, de estudos, testes de laboratório e de definição de métodos de ensaios
específicos relacionados à oxidação, para que problemas relacionados à sua
utilização, como por exemplo, depósitos nos injetores e bombas, não inviabilizem
sua utilização. Poucos testes para o controle da utilização de misturas de biodiesel
em óleo diesel são encontrados em literatura. Sabe-se que em motores diesel,
ocorrem maiores formações de depósitos em bicos injetores e câmaras de
combustão que quando se utiliza somente óleo diesel de petróleo (WAYNICK, 2005).
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Do exposto, pode-se depreender que o estabelecimento de um método de ensaio
para a determinação da estabilidade à oxidação, que seja adequado a misturas de
biodiesel em óleo diesel, é fundamental para a garantia da qualidade do óleo diesel
comercializado no Brasil.
Nesta linha de raciocínio e utilizando o Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que vem atuando
na caracterização de combustíveis desde 1997 e tem como um de seus objetivos
estudar

e

propor métodos de

ensaio

aplicados

a

combustíveis

fósseis,

biocombustíveis e misturas destes combustíveis, várias metodologias estão sendo
avaliadas e modificadas para o atendimento da demanda colocada acima. Essa
atividade constitui a parte prática deste trabalho.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.
2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é avaliar os métodos de ensaio relacionados à
estabilidade à oxidação de óleo diesel e de biodiesel, visando a sua aplicação em
misturas que contenham diferentes proporções destes produtos.
2.2 Específicos
Os principais objetivos específicos são:
a) apresentar os mecanismos de oxidação do óleo diesel e do biodiesel;
b) apresentar os métodos de ensaio utilizados nacional e internacionalmente para
avaliar a estabilidade à oxidação de óleo diesel e de biodiesel;
c) avaliar o uso dos métodos de ensaio utilizados para os produtos puros (óleo diesel
e biodiesel) quando aplicados em misturas destes produtos;
d) estabelecer um método de ensaio adequado para misturas de biodiesel em óleo
diesel.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos adotados para esta pesquisa estão organizados da seguinte
forma:
a) definição do tema e objetivos;
b) revisão bibliográfica;
b.1) a matriz energética brasileira;
b.2) definições e mecanismos de oxidação;
b.3) matérias-primas para produção de biodiesel;
b.4) antioxidantes em biodiesel;
b.5) especificações e controle de qualidade;
b.6) métodos de ensaio para estabilidade à oxidação;
b.7) parâmetros relacionados à oxidação do biodiesel.
c) ensaios de laboratório;
c.1) caracterização de amostras de óleo diesel A com 50 mg/kg de enxofre e
500 mg/kg de enxofre, de acordo com a Resolução nº 42/2009 de 16 de
dezembro de 2009 – Regulamento Técnico nº 8/2009 da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;
c.2) caracterização de amostra de biodiesel de soja, de acordo com a Resolução
nº 7 de 19 de março de 2008 – Regulamento Técnico nº 1/2008 da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;
c.3) realização de ensaios de estabilidade à oxidação em misturas de 5 %,
10 % e 20 % em volume de biodiesel em óleo diesel;
d) análise dos resultados por meio de tratamento estatístico;
e) avaliação dos métodos de ensaio de estabilidade à oxidação quanto à sua
aplicação em misturas com diversas proporções de biodiesel em óleo diesel.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste item será apresentada uma revisão dos principais temas e tópicos teóricos
que fundamentam a presente pesquisa.
4.1 A Matriz energética brasileira
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo e seus
derivados, do carvão mineral e do gás natural, que são fontes não renováveis e com
previsão de esgotamento no futuro. Como suas fontes são limitadas, a busca por
alternativas energéticas é de suma importância (OTA, et al. 2007).
Nos últimos anos, o uso de energia no Brasil tem crescido significativamente. Para
atender o crescimento da demanda, as fontes de energia renováveis, como a
hidráulica, solar, eólica e a biomassa vêm se mostrando mais adequadas para
atender aos requisitos do desenvolvimento sustentável, tais como (SANTOS, 2008):
a) o crescimento econômico;
b) a segurança energética;
c) a universalização;
d) a proteção ambiental.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, em 2008, a energia renovável
passou a representar 45,3 % da Matriz Energética Brasileira (MEB). Deste
percentual, 13,8 % refere-se à energia hidráulica e eletricidade, 11,6 % à lenha e
carvão vegetal, 16,4 % a derivados da cana-de-açucar e 3,5% às provenientes de
outras fontes (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009).
Encontrar sucedâneos renováveis para o diesel mineral é importante para o país, já
que esse combustível é o mais consumido entre os derivados do petróleo
(GOLDENBERG; NIGRO; COELHO, 2008). De acordo com o relatório “Balanço
Energético Nacional – 2009” do Ministério de Minas e Energia (MME), o óleo diesel
apresentou uma demanda de aproximadamente 44 milhões de m 3 em 2008, dos
quais 85 % são utilizados no setor de transportes e agropecuário para geração
elétrica em sistemas isolados.
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4.2 Definições e mecanismos de oxidação
4.2.1 Biodiesel
De um modo geral, biodiesel foi definido pelo “National Biodiesel Board” dos Estados
Unidos como o derivado mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa,
proveniente de fontes renováveis como o óleo vegetal e a gordura animal, cuja
utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de
ignição por compressão (motores do ciclo diesel) (NETO, et al. 1999).
Definição similar é dada ao biodiesel, no Brasil, de acordo com a Resolução nº 7 de
19 de março de 2008 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis: “Combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de
cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais” (BRASIL, 2008).
Dentre os processos que podem ser utilizados para a produção de biodiesel
(transesterificação, craqueamento térmico, esterificação, conversão enzimática,
etc.), a transesterificação é o mais utilizado atualmente em todo o mundo.
A transesterificação é a reação de um lipídio com um álcool para formar ésteres e
um subproduto, o glicerol (ou glicerina).
A Figura 3 mostra a reação de transesterificação de um glicerídeo com álcool. Como
esta reação é reversível, faz-se necessário um excesso de álcool para forçar o
equilíbrio para o lado do produto desejado. A estequiometria para a reação é de 3:1
(álcool:lipídio). Entretanto, na prática, esta relação é de 6:1 para aumentar a geração
do produto (LIMA, 2004).
Um catalisador é normalmente utilizado para acelerar a reação, podendo ser básico,
ácido ou enzimático. O hidróxido de sódio (NaOH) e de potássio (KOH) são os
catalisadores mais utilizados; o NaOH é preferido por razões econômicas e pela sua
maior disponibilidade no mercado. As reações com catalisadores básicos são mais
rápidas do que as realizadas na presença de catalisadores ácidos (LIMA, 2004).
Somente álcoois simples, tais como, metanol, etanol, propanol, butanol e amilálcoolis, podem ser usados na transesterificação. O metanol é o mais
freqüentemente utilizado por razões de natureza física e química (cadeia curta e
polaridade). Por ser mais reativo, implica em menor temperatura e tempo de reação
(LOBO; FERREIRA; CRUZ, 2009). Contudo, o etanol está se tornando popular por
ser muito menos tóxico que o metanol e disponível em grande quantidade como um
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produto renovável. Além disso, o etanol produz biodiesel com maior número de
cetano e lubricidade. Uma grande desvantagem do etanol está no fato deste
promover uma maior dispersão da glicerina no biodiesel, dificultando a sua
separação (LOBO; et al. 2009) e apresentar menor eficiência de conversão quando
comparado ao metanol. O tipo de catalisador, as condições da reação e a
concentração de impurezas numa reação de transesterificação determinam o
caminho que a reação segue.

Figura 3 – Reação de transesterificação de um triacilglicerídeo com álcool.
Fonte: KNOTHE, et al. 2006.

O perfil dos ácidos graxos dos óleos e gorduras favorece o desenvolvimento à
oxidação devido à quantidade de ácidos graxos insaturados (duplas ou triplas
ligações) que contém, principalmente nas formas oléico (C 18:1), linoléico (C 18:2) e
linolênico (C 18:3).
A auto-oxidação de substâncias graxas insaturadas realiza-se em diferentes
velocidades, dependendo do número e da posição das duplas ligações (KNOTHE, et
al. 2006). Quanto maior a insaturação, mais suscetível é o biodiesel à oxidação.
Estes ésteres sob condições de calor, luz, umidade, ar atmosférico e metais, mesmo
que por curto período de tempo, induzem o biodiesel ao processo oxidativo, ou seja,
à formação de radicais livres, combinação com oxigênio, formação e fragmentação
de peróxidos nas insaturações, liberação de aldeídos, ácidos carboxílicos e
polímeros.
Sem aditivos antioxidantes apropriados, o biodiesel e suas misturas degradam com
o tempo, alterando a sua qualidade, principalmente em relação à elevação da
acidez, corrosividade, formação de polímeros e depósitos, o que pode causar
problemas nos sistemas de injeção de combustível (SILVA; CASSELLA; ROCHA,
2008).
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Diversos óleos vegetais e gorduras utilizados na produção de biodiesel contêm
ácidos graxos de cadeias carbônicas com 16 ou 18 átomos de carbono e de até três
duplas ligações em suas composições. Com 18 átomos de carbono, temos o ácido
oléico que possui uma dupla ligação, o ácido linoléico, que possui duas duplas
ligações e o ácido linolênico que possui três duplas ligações. As taxas de oxidação
relativas a esses ácidos respeitam a relação: linolênico > linoléico > oléico.
Isso ocorre porque as duplas e triplas ligações das cadeias dos ácidos graxos são
mais reativas e, portanto, mais favoráveis ao desencadeamento do processo de
auto-oxidação. 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 (FRANCISCO,
2008).
O mecanismo de oxidação ocorre em três etapas: iniciação, propagação e
terminação, conforme mostrado nas equações 1, 2 e 3.
Iniciação
RH  R + H

(1)

Propagação
Propagação:

R + O2  ROO

(2)

ROO + RH  ROOH + R

Terminação
ROO + R  ROOR
ROO + ROO  ROOR + O2
R + R  R-R

sendo:

produtos estáveis

(3)
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RH – ácido graxo insaturado;
R - radical livre;
ROO - radical peróxido e
ROOH – hidroperóxido.
De acordo com as equações, na iniciação ocorre a formação dos radicais livres do
ácido graxo devido à retirada de um hidrogênio do carbono alílico na molécula do
ácido graxo, em condições favorecidas por luz e calor.
Na propagação os radicais livres que são prontamente susceptíveis ao ataque do
oxigênio atmosférico, são convertidos em outros radicais, aparecendo os produtos
primários de oxidação (peróxidos e hidroperóxidos) cuja estrutura depende da
natureza dos ácidos graxos presentes. Os radicais livres formados atuam como
propagadores da reação, resultando em um processo autocatalítico.
Na terminação, dois radicais combinam-se, com a formação de produtos estáveis
(produtos secundários de oxidação) obtidos por cisão e rearranjo dos peróxidos
(epóxidos, compostos voláteis e não voláteis) (RAMALHO; JORGE, 2006).
Durante o período inicial de oxidação, a concentração de hidroperóxidos permanece
muito baixa por um determinado intervalo de tempo. Este período de tempo é
chamado de período de indução e é determinado pela estabilidade à oxidação de
um óleo graxo ou biodiesel. Uma vez que o período de indução é encontrado, o nível
de hidroperóxidos aumenta rapidamente, sinalizando o princípio de diversos
processos de oxidação (WAYNICK, 2005).
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4.2.2 Óleo diesel
O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo cuja faixa de destilação
encontra-se entre 170 °C e 400 °C, utilizado em motores de combustão interna por
compressão em automóveis, tratores, navios e em locomotivas. É usado, também,
em aplicações estacionárias, como em motores de grupos geradores de energia
elétrica.
É

constituído

basicamente

por

hidrocarbonetos

(compostos

que

contem

exclusivamente átomos de carbono e hidrogênio) e pequenas quantidades de
enxofre, nitrogênio e oxigênio. Sua cadeia carbônica varia de 6 a 30 átomos.
O óleo diesel tornou-se o derivado propulsor do refino no Brasil, produzido com
rendimento médio em relação ao petróleo de 40 % em volume. Em razão da maior
eficiência dos motores diesel (superior à dos motores de ignição por faísca) e
flexibilidade, há uma tendência mundial na indústria automotiva de sua utilização,
refletindo em um aumento da sua demanda em relação a outros derivados. Os
avançados sistemas de injeção utilizados para reduzir as emissões de poluentes
necessitam de cuidados extremos em relação à estabilidade do combustível
(ALVES, 2007).
A composição química, que é diretamente influenciada pelo tipo de petróleo e de
refino, é um dos principais fatores que determinam a estabilidade à oxidação do óleo
diesel, e conseqüentemente, seu desempenho em campo (ALVES, 2007).
O balanceamento entre as diversas classes de hidrocarbonetos e o controle de
contaminantes como os compostos nitrogenados, sulfurados e oxigenados possibilita
a adequada resistência do combustível a alterações de qualidade ao longo de sua
estocagem ou sob condições de uso a altas temperaturas. Tem posição de destaque
na sua degradação, a presença de compostos nitrogenados heterocíclicos, de
espécies aromáticas oxigenadas e acidez (ALVES, 2007).
As correntes de óleo diesel obtidas por meio de destilação direta ou atmosférica (que
é um processo físico de separação baseado nas diferenças de pontos de ebulição
entre os diversos hidrocarbonetos existentes no petróleo bruto) são compostas
tipicamente por moléculas saturadas do tipo parafínicas ou naftênicas.
No processo de craqueamento catalítico, cuja principal finalidade é a produção de
gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina, a carga é o gasóleo proveniente da
destilação a vácuo que, quando submetido a determinadas condições de
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temperatura e pressão em presença de catalisador, é decomposto em frações mais
leves como o GLP, gasolina e gasóleos como o óleo leve de reciclo. Neste processo,
predomina a fração de hidrocarbonetos aromáticos e podem surgir quantidades
apreciáveis de moléculas olefínicas, típicas do produto de craqueamento (ALVES,
2007).
No gasóleo de coqueamento retardado, que é um processo térmico, a carga é o
resíduo da destilação a vácuo que, quando submetido a condições severas de
temperatura e pressão, tem quebradas as moléculas de hidrocarbonetos de cadeia
aberta, produzindo frações leves como nafta e gasóleos de coque. Ocorre um
balanceamento entre as moléculas saturadas e as aromáticas (ALVES, 2007).
Em relação aos contaminantes, elevados teores de compostos nitrogenados
heterocíclicos são encontrados nos gasóleos de craqueamento catalítico e de
coqueamento retardado. Também estão presentes no gasóleo de craqueamento
catalítico e térmico, espécies aromáticas oxigendas, tais como as fenalenonas
(produto da auto-oxidação do fenaleno).
Os tipos de compostos nitrogenados heterocíclicos que ocorrem naturalmente nos
combustíveis, incluem aminas, piridinas, quinolinas, indóis, pirróis e carbazóis, e os
efeitos de suas estruturas sobre a reatividade na degradação do óleo diesel tem sido
investigadas. A literatura apresenta diferentes resultados a respeito dos papéis
desempenhados por alguns compostos nitrogenados no processo de oxidação do
óleo diesel. A comparação dos resultados já publicados é bastante difícil devido ao
grande número de variáveis investigadas, tais como a composição do combustível, a
superfície de reação, a presença de peróxidos, a concentração de oxigênio
dissolvido e a temperatura de reação (ALVES, 2007).
Por causa desta complexidade, não é possível predizer a estabilidade de um óleo
diesel somente com base no teor de nitrogênio total. O processo global de
degradação depende da estrutura detalhada dos compostos nitrogenados e de suas
interações com outras espécies reativas.
Poucas reações químicas importantes foram identificadas para o processo de
degradação do óleo diesel. Uma delas consiste na condensação catalisada por
ácidos entre compostos aromáticos e nitrogenados heterocíclicos, conforme
apresentado na Figura 4.
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Figura 4 - Esquema da reação de degradação do óleo diesel.
Fonte: ALVES, 2007.

As fenalenonas reagem com os indóis originando os precursores (indolfenalenos)
que são solúveis no combustível e responsáveis pela degradação de cor, que é o
primeiro indicativo da alteração da qualidade do óleo diesel. Em uma segunda etapa
e em meio ácido (ácidos sulfônicos produzidos pela oxidação de mercaptanas e
dissulfetos), ocorre a conversão destas espécies a compostos insolúveis (sais ou
óxidos) (ALVES, 2007).
A alteração da cor do óleo diesel nem sempre é um indicativo da formação de
sedimentos insolúveis e gomas solúveis. Por outro lado, raramente um combustível
desenvolve a formação de sedimentos insolúveis e gomas solúveis, devido à
oxidação do mesmo, sem que haja alteração da cor (NBB, 1997).
4.3 Matérias-primas para produção de biodiesel
As matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel podem ter as seguintes
origens:
a) óleos vegetais;
b) gorduras animais;
c) óleos e gorduras residuais.
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4.3.1 Óleos vegetais
Os óleos vegetais são substâncias formadas predominantemente por compostos de
triacilglicerídeos, ésteres de glicerol e ácidos graxos (MOURA, 2008).
A Figura 5 apresenta a estrutura geral de um triacilglicerídeo, onde R1, R2, R3 são
grupos alquil saturados ou insaturados podendo ser iguais ou diferentes (REDA,
2004).

Figura 5 – Estrutura geral de um triacilglicerídeo.

Quando saturados, os óleos vegetais possuem apenas ligações simples entre os
carbonos e, portanto, pouca reatividade química. Quando os óleos apresentam
insaturações (uma ou mais ligações duplas ou triplas), são mais reativos e
suscetíveis à termo-oxidação.
Os ácidos graxos são ácidos orgânicos lineares que diferem pelo número de
carbonos e pela presença ou não de insaturações na cadeia. Existem diversos
ácidos graxos de ocorrência natural, sendo alguns exemplificados na Figura 6. A
composição química dos óleos tem influência direta sobre as propriedades físicoquímicas do mesmo, permitindo, assim, prever as propriedades do biodioesel
(MOURA, 2008).
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Figura 6 – Estruturas de ácidos graxos de ocorrência natural.
Fonte: MOURA, 2008.

A composição dos principais ácidos graxos para alguns óleos vegetais que podem
ser utilizados para a produção de biodiesel é apresentada na Tabela 2. De acordo
com a Tabela 2, observa-se que a composição do óleo de soja, matéria-prima
utilizada neste trabalho, apresenta alto percentual de insaturados, tendo, portanto,
baixa resistência à oxidação.
Tabela 2 – Composição em ácidos graxos de óleos vegetais.
Composição em ácidos graxos (% massa)
Cadeia

Algodão

Amendoim

Babaçu

Mamona

Girassol

Soja

0,1

0,1

Carbônica

Amêndoa

Caprílico

8:0

6,8

Cáprico

10:0

6,3

Láurico

12:0

41

Mirístico

14:0

1

0,5

16,2

Palmítico

16:0

25

12,5

9,4

1

6

10,3

Palmitoléico

16:1

0,7

Esteárico

18:0

2,8

3,9

3,4

1

5,9

4,7

Oléico

18:1

17,1

52,9

14,2

3

16

22,5

Ricinoléico

18:1

Linolêico

18:2

4,2

71,4

54,1

Linolênico

18:3

0,3

0,6

8,3

Erucico

22:1

Lignocérico

24:0

Total de

89,6
52,7

30

2,5

0,2
1
28,8

16,4

83,3

2

12

13,4

70,5

83,6

16,7

97

88

86,5

saturados
Total de
insaturados

Fonte: Adaptado de FRANCISCO, 2008.
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4.3.2 Gorduras animais
As gorduras animais, tais como o sebo bovino, banha de porco, óleo de peixe, entre
outros, possuem estrutura semelhante aos óleos vegetais, diferindo na distribuição e
nos tipos de ácidos graxos combinados com o glicerol. Geralmente, são obtidas de
frigoríficos, matadouros e curtumes (MOURA, 2008).
Atualmente, a gordura animal mais utilizada para a produção de biodiesel, é o sebo
bovino em virtude da alta produção e potencial baixo custo de comercialização.
O sebo bovino, por apresentar maior percentual de ácidos graxos saturados (54 %),
é menos suscetível à oxidação. A tabela 3 apresenta a variação do teor de ácidos
graxos no sebo bovino.
Tabela 3 – Variação do teor de ácidos graxos no sebo bovino.
Ácido graxo

Cadeia carbônica

(% massa)

Mirístico

14:0

1,0 – 6,0

Palmítico

16:0

20,0 – 37,0

Palmitoléico

16:1

1,0 – 9,0

Margárico

17:0

1,0 – 3,0

Esteárico

18:0

25,0 – 40,0

Oléico

18:1

31,0 – 50,0

Linolênico

18:3

1,0 – 5,0

Fonte: Adaptado de MOURA, 2008.

4.3.3 Óleos e gorduras residuais
Óleos e gorduras residuais, provenientes de processos domésticos, comerciais e
industriais, também constituem matéria-prima para a produção de biodiesel. As
possíveis fontes destes óleos e gorduras,são (FREITAS; PENTEADO, 2009):
a) lanchonetes e cozinhas, aonde é realizada a fritura de alimentos;
b) esgotos municipais onde a nata sobrenadante é rica em material orgânico;
c) águas residuais de processos de indústrias alimentícias, como por exemplo, as
utilizadas no beneficiamento de pescados e couro.
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4.4 Antioxidantes em biodiesel
Os antioxidantes são substâncias que impedem ou minimizam a formação de
compostos como peróxidos, aldeídos, cetonas, dímeros e polímeros, produtos
formados por termo-oxidação de óleos e gorduras, impedindo a etapa inicial da autooxidação, a formação de radicais livres, removendo-os do meio (REDA, 2004).
Os óleos vegetais contem antioxidantes naturais. Os mais comuns são os tocoferóis,
que são compostos fenólicos que apresentam alta reatividade com radical livre
formado na etapa de iniciação da reação de oxidação do biodiesel. Eles formam
compostos estáveis e inibem a formação de hidroperóxidos, e portanto, a reação de
oxidação (FRANCISCO, 2008).
Os tocoferóis ocorrem na forma de quatro isômeros: , ,  e . A quantidade e
distribuição destes quatro tocoferóis são características distintas de cada óleo
vegetal. Quando presente no óleo vegetal, os isômeros  e  parecem ser os
antioxidantes mais efetivos. Quando os tocoferóis são adicionados ao óleo vegetal, a
estabilidade pode decrescer e também podem ser menos eficazes que os
antioxidantes sintéticos (WAYNICK, 2005). A Figura 7 apresenta a estrutura
molecular dos tocoferóis.

Figura 7 – Estrutura molecular dos tocoferóis.
Fonte: WAYNICK, 2005.

Os antioxidantes sintéticos mais utilizados para óleos vegetais e ésteres, são o tercbutil-hidroquinona (TBHQ), pirogalol (PY) e propil galato (PG). São utilizados
geralmente em concentrações que variam de 200 ppm a 1000 ppm dependendo da
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matéria–prima e do tipo de teste de estabilidade utilizado para avaliar seu
desempenho (WAYNICK, 2005).
O butil-hidroxiltolueno (BHT) é um dos antioxidantes menos apropriados para óleos
vegetais e ésteres, embora seja um dos mais efetivos para combustíveis derivados
de petróleo e lubrificantes. A Figura 8 apresenta a estrutura molecular dos
antioxidantes PG, TBHQ e BHT (WAYNICK, 2005).

Figura 8 - Estrutura molecular dos antioxidantes PG, TBHQ e BHT.
Fonte: WAYNICK, 2005.

4.5 Especificações e controle de qualidade
4.5.1 Biodiesel
Para garantir a qualidade do biodiesel é necessário estabelecer padrões de
qualidade, objetivando fixar teores limites dos contaminantes que não venham
prejudicar a qualidade das emissões da queima, bem como o desempenho, a
integridade do motor e a segurança no transporte e manuseio. Devem ser
monitoradas também possíveis degradações do produto durante o processo de
estocagem (LOBO, et al. 2009).
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A Áustria foi o primeiro país a definir e aprovar os padrões de qualidade para
biodiesel, aplicados a ésteres metílicos de colza. Subsequentemente, padrões de
qualidade foram sendo estabelecidos em outros países (LOBO, et al. 2009).
No Brasil, desde o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB), em 2005, ficou evidente a necessidade de controlar a qualidade
do biodiesel na produção, distribuição e consumo, para garantir o sucesso de sua
implementação.

Este

controle

de

qualidade

levou

em

conta

a

logística

regulamentada de mistura do biodiesel ao óleo diesel convencional, que pode
ocorrer na refinaria onde o óleo diesel é produzido ou nas bases de distribuição.
Esta logística de distribuição obrigou os órgãos de fiscalização a dispor de métodos
que permitissem identificar e quantificar a presença de biodiesel na mistura além de
avaliar sua qualidade (GOLDENBERG; NIGRO; COELHO, 2008).
A primeira especificação brasileira, Portaria ANP nº 255 de 15 de setembro de 2003,
foi baseada nas especificações européia e americana, tanto em relação às
características químicas e físico-químicas, quanto aos limites especificados. Em
2004, após avaliação por parte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), baseada no controle de qualidade de diferentes tipos de
amostras e produtores de biodiesel, foi realizada a revisão desta Portaria, a qual
originou a Resolução ANP nº 42 de 24 de novembro de 2004.
Com a inserção dos 2 % em volume autorizativos de biodiesel ao óleo diesel
convencional no mercado a partir de junho de 2006, foi editada a Resolução ANP nº
7 de 19 de março de 2008, cujos limites especificados encontram-se muito próximos
à especificação européia DIN EN 14214:2010.
Atualmente, dois métodos de ensaio são especificados para a determinação da
estabilidade à oxidação de biodiesel. A norma DIN EN 14214:2010 “Fatty acid methyl
esters (FAME) for diesel engines” (européia) especifica os métodos BS EN
14112:2003 e DIN EN 15751:09 (2010), este, utilizado somente para casos de
divergência de resultados entre fornecedores e consumidores, pois o mesmo ainda
requer validação. A norma ASTM D 6751-2009a “Standard Specification for Biodiesel
Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels” (americana) e Resolução ANP nº
7/2008 “Especificação do Biodiesel” (brasileira) especificam somente o método BS
EN 14112:2003.
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O limite especificado para este parâmetro é de no mínimo 6 horas nas
especificações européia e brasileira e de no mínimo 3 horas para a especificação
americana.
4.5.2 Óleo diesel
Das atuais especificações para óleo diesel automotivo, a especificação européia DIN
EN 590:2010 “Automotive fuels – Diesel – requirements and test methods”
contempla e estabelece limites para o ensaio de estabilidade à oxidação. Estes
limites são de no máximo 25 g/m3 para óleo diesel puro, utilizando o método EN ISO
12205 (equivalente ao ASTM D 2274) e de no mínimo 20 horas para misturas
superiores a 2 % em volume de biodiesel em óleo diesel, utilizando o método DIN
EN 15751.
A especificação americana, ASTM D 975-2010 “Standard Specification for Diesel
Fuel Oils”, embora não defina limites para o parâmetro estabilidade à oxidação do
combustível, cita que a estabilidade do óleo diesel pode ser avaliada usando o
método ASTM D 2274 ou ASTM D 5304. Este parâmetro não é especificado em
virtude da não correlação deste teste com a estocagem em campo. A dificuldade na
correlação se deve à variação das condições ambientais em campo e da
composição do combustível. É citado, também, o método ASTM D 6468, que dá uma
indicação da estabilidade térmica oxidativa, quando o combustível é aquecido à
temperatura de aproximadamente 150 ºC.
A especificação ASTM D 7467-2009a “Standard Specification for Diesel Fuel Oil,
Biodiesel Blend (B6 to B20)”, contempla o ensaio de estabilidade à oxidação de
acordo com a norma BS EN 14112:2003 com limite mínimo de 6 horas.
No Brasil, o controle de qualidade do óleo diesel, é realizado de acordo com os
métodos de ensaio especificados na Resolução ANP nº 42/2009. Esta Resolução
especifica dois tipos de óleo diesel, A e B. O óleo diesel A, não possui adição de
biodiesel e o óleo diesel B, possui a adição, desde o dia 1 o de janeiro de 2010, de
(5,0  0,5) % em volume de biodiesel. A Resolução contempla, também, a seguinte
nomenclatura em relação ao teor máximo de enxofre:
a) óleo diesel A S50 e B S50: combustíveis

com teor máximo de enxofre de

50 mg/kg, que atualmente é utilizado em algumas capitais brasileiras em frotas
cativas de ônibus;
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b) óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor máximo de enxofre de
500 mg/kg, comercializado nas regiões com as maiores frotas de veículos em
circulação, em geral nas capitais e arredores e que, portanto, requerem maior
controle de emissões;
c) óleo diesel A S1800 e B S1800: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de
1800 mg/kg comercializado em regiões aonde não se tem um fluxo muito grande de
veículos, como nas cidades do interior dos Estados.
Em outubro de 2007 foi publicada a Resolução ANP nº 32 que define o cronograma
de utilização de óleo diesel S50 (50 ppm de enxofre) em frotas de ônibus para
alguns municípios do Brasil. Esta Resolução foi descontinuada com a publicação da
Resolução ANP nº 42/2009, que contempla o referido cronograma.
A inclusão do parâmetro estabilidade à oxidação na Resolução ANP nº 42/2009, se
deve à percepção da importância desta característica no óleo diesel, principalmente
em virtude da adição obrigatória do biodiesel.
A Figura 9 apresenta um resumo das especificações vigentes para biodiesel, óleo
diesel e misturas de biodiesel em óleo diesel.

Biodiesel

EN 14112

Óleo
diesel

Mistura
de Óleo
diesel e
Biodiesel

ASTM D 2274
EN 14112

EN 15751
EN 15751

ASTM D 5304

Figura 9 – Especificações vigentes para biodiesel, óleo diesel e misturas.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.6 Métodos de ensaio para estabilidade à oxidação
4.6.1 Biodiesel
4.6.1.1 Estabilidade à oxidação – método acelerado – “Fat and oil derivatives – Fatty
Acid Methyl Esters (FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated
oxidation test)” – BS EN 14112:2003.
Este método foi baseado em metodologia originalmente desenvolvida para óleos
vegetais comestíveis.
O método consiste na passagem de uma corrente de ar a uma vazão de 10 L/h,
através de três gramas de amostra que está à temperatura de 110 ºC. Os vapores
liberados durante o processo de oxidação e o ar, passam por um frasco com água
destilada ou desmineralizada que contém um eletrodo de condutividade. Este
eletrodo é conectado a um medidor e a um dispositivo de registro. O aumento brusco
da condutividade que é causado pela dissociação dos ácidos carboxílicos voláteis,
produzidos durante o processo de oxidação e absorção de água, é medido ao longo
do tempo. As figuras 10 e 11 apresentam os esquemas do ensaio de estabilidade à
oxidação de acordo com o método BS EN 14112:2003.
De acordo com a metodologia, o processo de oxidação ocorre em duas fases. A
primeira, denominada período de indução, é caracterizada pela lenta reação do
oxigênio quando então, há a formação de peróxidos. A segunda fase é caracterizada
por uma rápida reação na qual além da formação dos peróxidos, estes também
sofrem dissociação em virtude da influência da alta temperatura. Nesta fase,
produtos como aldeídos, cetonas e ácidos graxos, são formados. A Figura 12
apresenta uma curva típica de condutividade elétrica obtida por meio desta
metodologia.
Para que sejam obtidos resultados confiáveis e que apresentem repetitividade, é de
extrema importância o procedimento de limpeza e secagem da aparelhagem,
conforme descrito no método de ensaio. Este procedimento deve ser verificado na
célula de medida, por meio da utilização de material de referência certificado (MRC)
para a propriedade física condutividade elétrica.
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Legenda:
1-Filtro de ar
2-Bomba de gás com controle de fluxo
3-Vaso de reação
4-Vaso de medida
5-Eletrodo
6-Aparato de medida e registro
7-Termômetro de contato
8-Bloco de aquecimento

Figura 10 – Diagrama do equipamento de oxidação.
Fonte: EN 14112, 2003.

Legenda:
1-Vaso de medida
2-Eletrodo
3-Solução de medida
4-Vaso de reação
5-Amostra
6-Bloco de aquecimento
7-Entrada de ar

Figura 11 – Diagrama do bloco de aquecimento, vaso de reação e célula de medição.
Fonte: EN 14112, 2003.
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Figura 12 – Curva típica de condutividade elétrica.
Fonte: EN 14112, 2003.

4.6.1.2 Estabilidade à oxidação – método acelerado – “Automotive Fuels – Fatty
acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of
oxidation stability by accelerated oxidation method” – DIN EN 15751:09 (2010).
Este método é aplicável a biodiesel puro e misturas com, no mínimo, 2 % de
biodiesel em óleo diesel de petróleo. É equivalente ao método BS EN 14112:2003,
apresentando as seguintes modificações:
a) vaso de reação com, no mínimo, 130 mm acima do bloco de aquecimento de
modo a reduzir as perdas por evaporação dos componentes voláteis do óleo
diesel, conforme mostrado na Figura 13;
b) massa de amostra de (7,5  0,1) g.
Esta metodologia ainda requer validação para combustíveis que possuam derivados
de petróleo em suas composições.
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Legenda:
1-Vaso de medida
2-Eletrodo
3-Solução de medida
4-Vaso de reação
5-Amostra
6-Bloco de aquecimento
7-Entrada de ar

Figura 13 – Diagrama do bloco de aquecimento, vaso de reação e célula de medição.
Fonte: EN 15751:09 (2010).

4.6.2 Óleo diesel
4.6.2.1 Estabilidade à oxidação – método acelerado - “Standard Test Method for
Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)” – ASTM D 2274-03a
(2008).
Um volume de 350 mL de amostra é envelhecido à (95,0  0,2) ºC por 16 h,
enquanto oxigênio com pureza mínima de 99,5 % é borbulhado na amostra com
vazão de (3,0  0,3) L/h. Após o envelhecimento, a amostra é resfriada à
temperatura ambiente e filtrada em membrana de éster de celulose com tamanho
nominal de poro de 0,8 m, com uma pressão de aproximadamente 80 kPa. O
material que fica retido no filtro é denominado “insolúvel filtrável”. O material que
após a filtração fica aderido às paredes da célula de oxidação é denominado
“insolúvel aderente” e é removido da célula por meio de lavagem com uma mistura
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de iguais volumes de metanol P.A., acetona P.A. e tolueno P.A. (trisolvente) e
posterior evaporação.
São apresentadas, no método ASTM D 2274, as seguintes definições, para a
expressão dos resultados:
a) insolúveis aderentes – materiais produzidos pelo combustível sob a ação das
condições de ensaio que aderem à vidraria após sua passagem por todo o
sistema;
b) insolúveis filtráveis - materiais produzidos pelo combustível sob a ação das
condições de ensaio capaz de ser removido por filtração. Inclui tanto o
material em suspensão no combustível, quanto o material que é facilmente
removido da célula de oxidação e do tubo de passagem de oxigênio;
c) insolúveis totais – é a soma dos insolúveis aderentes e insolúveis filtráveis,
expresso em mg/100 mL.
As Figuras 14 e 15 mostram, respectivamente, a célula de oxidação e o aparato de
filtração utilizados no ensaio.
4
2

3

1

Legenda:
1-Condensador de vidro
2-Entrada de água
3-Saída de água
4-Entrada de oxigênio

Figura 14 – Célula de oxidação.
Fonte: ASTM D 2274, 2008.
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Legenda:
1- Funil
2- Membrana de filtração
3- Pinça metálica
4- Entrada de vácuo

Figura 15 – Aparato de filtração.
Fonte: ASTM D 2274, 2008.

4.6.2.2 Estabilidade ao armazenamento - “Standard Test Method for Middle Distillate
Fuel Storage Stability at 43 ºC (110 ºF)” - ASTM D 4625-04 (2009).
Amostras de 400 mL de combustível filtrado são armazenadas em frascos de vidro
borosilicato, à (43  1) ºC e por períodos de 0 até 24 semanas. Após cada período, a
amostra é retirada do aquecimento, resfriada à temperatura ambiente e analisada
quanto aos insolúveis filtráveis e aderentes. A determinação dos insolúveis é
realizada pela filtração da amostra através de membrana de Nylon com tamanho
nominal de poro de 0,8 m. A figura 16 apresenta o sistema de filtração utilizado no
método de ensaio ASTM D 4625-04 (2009).
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Legenda:
1- Aterramento
2- Vácuo
3- Funil
4- Pinça metálica
5- Aterramento

Figura 16 – Sistema de filtração.
Fonte: ASTM D 4625, 2009.

Este método prediz a estabilidade à oxidação e outras reações de degradação. É o
método que mais se aproxima das condições reais de oxidação de um combustível,
mas, em função dos longos períodos de armazenamento (até 24 semanas), não é
utilizado no controle de qualidade de produção. Este método é utilizado como
ferramenta para a pesquisa de propriedades de armazenamento de combustíveis.
A Figura 17 apresenta um resumo das principais condições de ensaio de cada
método de ensaio de oxidação avaliado neste trabalho.
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EN 14112

EN 15751

Ar
(10 L/h)

T = 110 ºC

ASTM D 2274

ASTM D 4625

O2
(3 L/h)

T = 43 ºC

T = 95 ºC

t = 12 semanas

t = 16 h

Figura 17 – Condições dos métodos de ensaio de oxidação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.7 Parâmetros relacionados à oxidação do biodiesel
Vários parâmetros definidos na especificação do biodiesel estão diretamente
relacionados à sua oxidação, conforme mostrado a seguir:
4.7.1 Viscosidade cinemática
A viscosidade cinemática é uma medida da resistência à vazão em massa de um
fluido devido à ação cisalhante de uma partícula fluida que escoa sobre outra. Ela
afeta a distribuição do combustível na câmara de combustão no momento de sua
injeção (KNOTHE, et al. 2006).
É uma característica relacionada à matéria-prima utilizada na produção do biodiesel.
Altos valores de viscosidade podem causar sobrecargas nos componentes do motor,
ocasionando problemas nos sistemas de injeção dos veículos e sistema de bombeio
de combustível. Por outro lado, mudança em seu valor é um indicativo de
degradação térmica, oxidativa e de polimerização do biodiesel.
Algumas matérias-primas para a produção de biodiesel, como por exemplo a
mamona, não atende aos limites superiores para este parâmetro, de acordo com as
especificações vigentes para biodiesel. Neste caso, são utilizadas misturadas a
outras matérias-primas de forma a atender a faixa de viscosidade especificada.
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4.7.2 Número de acidez total
O número de acidez total, também conhecido como índice de acidez, é um
parâmetro utilizado para determinar o nível de ácidos graxos livres ou outros ácidos
do processo que podem estar presentes no biodiesel.
A exposição do biodiesel ao ar acarreta a sua degradação/oxidação e
conseqüentemente a elevação de sua acidez.
Acidez superior a 0,50 mg KOH/g (limite máximo especificado) é um indicativo da
degradação do combustível por oxidação.
Acidez elevada pode causar corrosão no sistema de injeção de combustível e
conseqüentemente formação de depósitos. Pode promover, também, o ataque a
borrachas de vedação, mangueiras e plásticos (elastômeros).
4.7.3 Teor de água
O biodiesel é higroscópico, ou seja, absorve umidade do ar. A absorção de água
pelo biodiesel, que pode ser superior à 1500 ppm, diminui sua estabilidade à
oxidação (KNOTHE, et al. 2006). A água pode estar presente no biodiesel, na forma
dissolvida ou livre. A água dissolvida pode provocar falhas de desempenho no
motor; a água livre pode provocar corrosão por aumento da condutividade elétrica e
desenvolvimento de microorganismos (que irão acarretar problemas nos filtros, por
exemplo). Pode promover, também, a hidrólise do biodiesel, acarretando sua
reversão a ácidos graxos e álcoois.
4.7.4 Índice de iodo
O índice de iodo é uma medida do teor de insaturações totais de um material graxo,
baseada na adição formal de iodo nas duplas ligações e determinada em gramas de
iodo por 100 g de amostra (KNOTHE, et al. 2006).
Quanto maior o número de duplas ligações, maior será o índice de iodo e, portando,
maior sua tendência à oxidação. Altos índices de iodo podem levar a polimerização
do biodiesel, formando compostos com elevados pesos moleculares, aumentando a
viscosidade e causando problemas para o sistema de injeção e para a combustão.
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4.7.5 Metais
Um dos fatores que influenciam na instabilidade de combustíveis é a presença de
metais provenientes do próprio processo ou do contato do combustível com os
componentes metálicos do sistema de distribuição e estocagem. A contaminação
metálica é problemática porque a reação de oxidação do biodiesel, na etapa de
iniciação, pode ser catalisada pela presença destes metais.
Os metais atualmente citados nas especificações de biodiesel são o sódio, o
potássio, o cálcio, o magnésio e o fósforo. O sódio e o potássio são provenientes
dos catalisadores e o cálcio e magnésio, provenientes da água de lavagem utilizada
no processo de produção do biodiesel. Estes metais podem estar na forma de
sólidos abrasivos, que causam problemas de desgaste do injetor, pistão e anéis e
desgaste no motor ou na forma de sabões metálicos solúveis, que ocasionam
entupimento de filtros e depósitos no motor.
Já o fósforo, é oriundo principalmente da matéria-prima e eventualmente de resíduos
de ácido fosfórico utilizado na neutralização. O fósforo pode causar danos aos
conversores catalíticos usados nos sistemas de controle de emissões e depósitos na
cabeça do pistão, válvulas e injetores.
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5. METODOLOGIA
Neste item, estão relacionados os equipamentos, materiais, reagentes e métodos de
ensaio para a caracterização e para a determinação da estabilidade à oxidação de
biodiesel, óleo diesel e misturas de biodiesel em óleo diesel.
5.1 Equipamentos, materiais e reagentes
5.1.1 Equipamentos
Para a realização das misturas de biodiesel em óleo diesel, foi utilizado um
misturador de aço inoxidável, com capacidade para 8 litros.
Para a caracterização físico-química dos combustíveis, óleo diesel A e biodiesel,
foram utilizados equipamentos especificados nos métodos de ensaio constantes das
Resoluções nº 42/2009 e nº 7/2008 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), conforme segue:
a) analisador de enxofre por ultravioleta, modelo 9000S, marca Antek;
b) balança analítica; modelo XR 205 SM, marca Precisa;
c) banho para corrosão em lâmina de cobre, marca Stanhope;
d) cromatógrafo gasoso, modelo Trace GC, marca Termoquest;
e) cromatógrafo gasoso, modelo GC 2010, marca Shimadzu;
f) densímetro digital, modelo DMA 4500; marca Anton Paar;
g) destilador automático, modelo AD 86 5G; marca ISL;
h) equipamento para ponto de entupimento, modelo CPP 97-2, marca ISL;
i) equipamento para ponto de fulgor Penky-Martens, marca ISL;
j) equipamento para resíduo de carbono, marca Alcor;
l) espectrofotômetro no infravermelho, modelo FT-IR 660, marca Varian;
m) espectrômetro de emissão atômica de plasma, modelo Vista MPX, marca Varian;
n) estufa para secagem de materiais, modelo 315 SE, marca Fanem;
o) rancimat, modelo 743, marca Metrohm;
p) titulador automático, marca Metrohm;
q) titulador coulométrico, marca Metrohm;
r) viscosímetro cinemático, modelo MC 452, marca Herzog.
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5.1.2 Materiais e reagentes
Para a realização dos ensaios de oxidação, foram utilizados os seguintes materiais e
reagentes:
a) membranas de microfibra de vidro, com 47 mm de diâmetro e tamanho nominal
de poro de 0,7 m;
b) frascos de vidro borosilicato com capacidade para 500 mL;
c) tubos de vidro com diâmetro de 5 mm;
d) célula de oxidação de vidro borosilicato;
e) sistema de filtração acoplado a bomba de vácuo;
f) banhos de aquecimento para temperaturas de (43  1) ºC e (95,0  0,2) ºC;
g) banho de circulação de água;
h) medidor de vazão de O2 para (3,0  0,3) L/h;
i) chapa de aquecimento (135 ºC);
j) evaporador para temperatura de 165 ºC, de acordo com a norma ASTM D 381;
l) mistura de solventes (acetona P.A, metanol P.A. e tolueno P.A.);
m) 2,2,4 – trimetilpentano com 99,75 % de pureza;
n) oxigênio com 99,99 % de pureza.
5.2 Matérias-primas
Para a preparação das amostras, foram utilizadas as seguintes matérias-primas:
a) óleo diesel A S50 – óleo diesel isento de biodiesel, com teor máximo de enxofre
total de 50 mg/kg;
b) óleo diesel A S500 – óleo diesel isento de biodiesel, com teor máximo de enxofre
total de 500 mg/kg;
c) biodiesel etílico de soja.
As amostras de óleo diesel A S50 e S500 foram armazenadas à temperatura
ambiente até o início dos ensaios de caracterização.
A amostra de biodiesel etílico de soja foi armazenada em geladeira, à
aproximadamente 10 ºC, até o início dos ensaios de caracterização.
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5.3. Caracterização química e físico-química das matérias-primas
Foi realizada a caracterização química e físico-química de biodiesel de soja, de
acordo com a especificação brasileira, Resolução ANP nº 07/2008 e do óleo diesel A
S50 e S500, de acordo com a Resolução ANP nº 42/2009, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O Quadro 2 apresenta as características que foram determinadas para o biodiesel
de soja e as metodologias que foram empregadas.
Unidade

Método de Ensaio

-

Visual

Massa específica a 20ºC

kg/m3

ASTM D 4052

Viscosidade cinemática a 40ºC

mm2/s

ASTM D 445

Teor de água

mg/kg

ASTM D 6304

ºC

ASTM D 93

Teor de éster

% massa

BS EN 14103

Resíduo de carbono

% massa

ASTM D 4530

Cinzas sulfatadas

% massa

ASTM D 874

Enxofre total

mg/kg

ASTM D 5453

Sódio + Potássio

mg/kg

BS EN 14538

Cálcio + Magnésio

mg/kg

BS EN 14538

Fósforo

mg/kg

BS EN 14107

-

ASTM D 130

Ponto de entupimento

ºC

ASTM D 6371

Número de acidez total

mg KOH/g

ASTM D 664

Metanol ou etanol

% massa

BS EN 14110

g/100g

BS EN 14111

h

BS EN 14112

Característica
Aspecto

Ponto de fulgor

Corrosão

Índice de iodo
Estabilidade à oxidação

Quadro 2 – Características e metodologias empregadas para biodiesel.
Fonte: ANP, 2008.
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O Quadro 3 apresenta as características que foram determinadas para o óleo diesel
A S50 e S500, e as metodologias de ensaio que foram utilizadas.
Característica

Unidade

Método de Ensaio

Aspecto

-

Visual

Cor

-

ASTM D 1500

mg/kg

ASTM D 5453

ºC

ASTM D 86

kg/m3

ASTM D 4052

ºC

ASTM D 93

mm2/s

ASTM D 445

ºC

ASTM D 6371

% massa

ASTM D 482

-

ASTM D 130

Água e sedimentos

% volume

ASTM D 1796

Teor de biodiesel

% volume

DIN EN 14078

Estabilidade à oxidação

mg/100 mL

ASTM D 2274

Número de acidez total

mg KOH/g

ASTM D 974

Teor de água

% massa

ASTM D 6304

Enxofre total
Destilação
Massa específica a 20ºC
Ponto de fulgor
Viscosidade cinemática a 40ºC
Ponto de entupimento
Cinzas
Corrosão

Quadro 3 - Características e metodologias empregadas para óleo diesel.
Fonte: ANP, 2009.

5.4. Preparação das amostras
A partir do biodiesel de soja e do óleo diesel A S50 e S500, foram preparadas as
amostras nas proporções apresentadas na Tabela 4, totalizando 8 litros de cada. As
amostras foram preparadas em porcentual em massa em misturador de aço
inoxidável, com capacidade para 8 litros, durante 1,5 horas a 100 rpm, de forma a
garantir a total homogeneidade das mesmas. Após a homogeneização, as amostras
foram vertidas em frascos de politetrafluoretileno (PTFE), cor âmbar, com
capacidade para um litro, tampadas e mantidas à temperatura de (20  1) ºC até o
início dos ensaios de oxidação.
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As amostras foram denominadas da seguinte forma:
a) Soja-5/S50 = Mistura de 5 % de biodiesel de soja em 95 % de óleo diesel A
com 50 mg/kg de enxofre;
b) Soja-5/S500 = Mistura de 5 % de biodiesel de soja em 95 % de óleo diesel A
com 500 mg/kg de enxofre;
c) Soja-10/S50 = Mistura de 10 % de biodiesel de soja em 90 % de óleo diesel A
com 50 mg/kg de enxofre;
d) Soja-10/S500 = Mistura de 10 % de biodiesel de soja em 90 % de óleo diesel A
com 500 mg/kg de enxofre;
e) Soja-20/S50 = Mistura de 20 % de biodiesel de soja em 80 % de óleo diesel A
com 50 mg/kg de enxofre;
f) Soja-20/S500 = Mistura de 20 % de biodiesel de soja em 80 % de óleo diesel A
com 500 mg/kg de enxofre;
Tabela 4 – Amostras de misturas de biodiesel em óleo diesel.

Amostra

Óleo diesel A

Óleo diesel A

Biodiesel de

S50

S500

Soja

(% volume)

(% volume)

(% volume)

Soja-5/S50

95

-

5

Soja-5/S500

-

95

5

Soja-10/S50

90

-

10

Soja-10/S500

-

90

10

Soja-20/S50

80

-

20

Soja-20/S500

-

80

20

Após a preparação das amostras, foi realizado o ensaio de teor de biodiesel em óleo
diesel de acordo com o método DIN EN 14078, de forma a confirmar os percentuais
das misturas.
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5.5. Ensaios de estabilidade à oxidação
5.5.1Estabilidade à oxidação - BS EN 14112:2003.
Em cada uma das seis amostras preparadas com óleo diesel A (S50 e S500) e
biodiesel de soja, foi realizado o ensaio de estabilidade à oxidação, de acordo com o
método BS EN 14112:2003 “Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters
(FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”.
As amostras foram armazenadas à temperatura de (20  1) ºC até o início dos
ensaios. A Fotografia 1 mostra o equipamento utilizado no ensaio.

Fotografia 1 – Equipamento Rancimat, modelo 743.

5.5.2 Estabilidade à oxidação – DIN EN 15751:09 (2010).
Em cada uma das seis amostras preparadas com óleo diesel A (S50 e S500) e
biodiesel de soja, foi realizado o ensaio de estabilidade à oxidação, de acordo com o
método DIN EN 15751:09 (2010) “Automotive Fuels – Fatty acid methyl ester
(FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by
accelerated oxidation method”.
As amostras foram armazenadas à temperatura de (20  1) ºC, até o início dos
ensaios no equipamento Rancimat, modelo 743, com as devidas modificações,
conforme apresentado na Fotografia 2.
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Fotografia 2 – Equipamento Rancimat, modelo 743 modificado.

5.5.3 Estabilidade à oxidação - ASTM D 2274-2003a (2008).
Em cada uma das seis amostras preparadas a partir do óleo diesel (S50 e S500) e
do biodiesel de soja, foi realizado o ensaio de estabilidade à oxidação, de acordo
com o método ASTM D 2274-03a (2008) “Standard Test Method for Oxidation
Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)”.
Para a etapa de filtração das amostras foram utilizadas membranas de microfibra de
vidro, com 47 mm de diâmetro e tamanho nominal de poro de 0,7 m ao invés de
membrana de éster de celulose em virtude da incompatibilidade deste material com
o biodiesel.
As amostras foram armazenadas à temperatura de (20  1) ºC, até o início dos
ensaios. Para cada uma delas, foram determinados os insolúveis filtráveis, os
insolúveis aderentes, e calculados os insolúveis totais em mg/100mL.
A Fotografia 3 apresenta a célula de oxidação e o aparato utilizado para a realização
do ensaio e a Fotografia 4 mostra o sistema de filtração utilizado.
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Fotografia 3 – Célula de oxidação e aparato utilizado no ensaio – ASTM D 2274.

Fotografia 4 – Sistema de filtração – ASTM D 2274.
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5.5.4 Estabilidade à oxidação - ASTM D 4625-04 (2009).
Em cada uma das seis amostras preparadas a partir do óleo diesel (S50 e S500) e
do biodiesel de soja, foi realizado o ensaio de estabilidade à oxidação, de acordo
com o método ASTM D 4625-04 (2009) “Standard Test Method for Middle Distillate
Fuel Storage Stability at 43 ºC (110 ºF)”.
Após a preparação, as amostras referentes aos períodos de armazenamento de
quatro, oito e doze semanas, foram vertidas em frascos de vidro borosilicato
envolvidos em papel alumínio de forma a impedir a incidência de luz, com
capacidade para 500 mL e colocadas em um banho mantido à temperatura de
(43  1) ºC. Os frascos utilizados e o banho são mostrados nas Fotografias 5 e 6.
A determinação dos insolúveis filtráveis e aderentes foi realizada nas amostras
originais, ou seja, antes da introdução das mesmas no banho a 43 ºC e após a
retirada das amostras do banho aguardando o tempo necessário para que as
mesmas estivessem a uma temperatura entre 21 ºC e 27 ºC.
Para a etapa de filtração das amostras foram utilizadas membranas de microfibra de
vidro, com 47 mm de diâmetro e tamanho nominal de poro de 0,7 m ao invés de
membrana de Nylon em virtude da incompatibilidade deste material com o biodiesel.
Por tratar-se de um ensaio em tempo real, o experimento foi realizado até 12
semanas de armazenamento.

Fotografia 5 - Frascos de vidro borosilicato.
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Fotografia 6 – Banho para armazenamento das amostras à
temperatura de (43  1) ºC.

5.6 Análise estatística dos resultados
Para cada amostra e método de ensaio utilizado para determinar a estabilidade à
oxidação foram realizadas três determinações, visando avaliar estatisticamente os
resultados de cada método quando aplicado às misturas de combustíveis. Foram
comparadas as incertezas de medição calculadas por meio da distribuição t de
Student com a repetitividade de cada método.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Caracterização química e físico-química
Os resultados obtidos para a amostra de biodiesel de soja, são apresentados na
Tabela 5. Todos os parâmetros analisados atenderam à Resolução ANP nº 07/2008.
Tabela 5 – Resultados das características do biodiesel de soja.

Resultado

Valor especificado

LII

LII

Massa específica a 20ºC - kg/m3

875,6

850 - 900

Viscosidade cinemática a 40ºC - mm2/s

4,38

3,0 – 6,0

Teor de água – mg/kg

460

máx. 500

Ponto de fulgor - ºC

100,0

mín. 100,0

Teor de éster - % massa

99,0

mín. 96,5

Resíduo de carbono - % massa

0,02

máx. 0,050

< 0,005

máx. 0,020

<1

máx. 50

1,6 (Na)

máx. 5

Característica
Aspecto

Cinzas sulfatadas - % massa
Enxofre total - mg/kg
Sódio + Potássio - mg/kg

< 0,5 (K)
Cálcio + Magnésio - mg/kg

0,66 (Ca)

máx. 5

0,46 (Mg)
Fósforo - mg/kg

< 0,5

máx. 10

Corrosão (3h à 50ºC)

1ª

máx. 1

Ponto de entupimento - ºC

-8

máx. 19

Número de acidez total - mgKOH/g

0,30

máx. 0,50

Etanol - % massa

0,19

máx. 0,20

Índice de iodo - g/100g

121

Anotar

Estabilidade à oxidação – h

6,0

mín. 6

LII = límpido e isento de impurezas.
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Os resultados obtidos para as amostras de óleo diesel A S50 e óleo diesel A S500,
são apresentados na Tabela 6. Todos os parâmetros analisados atenderam à
Resolução ANP nº 42/2009.
Tabela 6 – Resultados das características do óleo diesel A S50 e S500.

Característica

Resultado

Valor especificado

S50

S500

Aspecto

LII

LII

LII

Cor

1,0

2,0

máx. 3,0

Enxofre total, mg/kg

24
-

-

máx. 50 (S50)

348

máx. 500 (S500)

Destilação:
50% recuperados - ºC

266,2

262,1

245,0 – 310,0

85% recuperados - ºC

-

350,6

máx. 360,0

90% recuperados - ºC

338,6

-

máx. 360,0

835,7

846,4

820 – 850 (S50)

Massa específica a 20ºC – kg/m3

820 – 865 (S500)
Ponto de fulgor - ºC

57,0

41,4

min. 38,0

Viscosidade cinemática a 40ºC - mm2/s

2,75

2,59

2,0 – 5,0

Ponto de entupimento - ºC

- 18

zero

máx. 12

< 0,005

<0,005

máx. 0,010

1a

1a

máx. 1

< 0,05

<0,05

<0,05

Teor de biodiesel - % volume

zero

zero

isento

Estabilidade à oxidação – mg/100 mL

0,03

0,03

anotar

Número de acidez total – mgKOH/g

0,003

0,11

anotar

Teor de água, % massa

0,006

0,007

anotar

Cinzas - % massa
Corrosão (3h à 50ºC)
Água e sedimentos - % volume

LII = límpido e isento de impurezas.

As características estabilidade à oxidação, número de acidez total e teor de água,
não são especificadas para o óleo diesel S500.
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6.2 Ensaios de estabilidade à oxidação
Os resultados de estabilidade à oxidação para cada uma das seis amostras
preparadas e de acordo com cada uma das quatro metodologias definidas são
apresentados nas Tabelas 7 a 12.
Para cada uma das amostras foram realizadas três determinações de forma a tornarse possível o tratamento estatístico dos resultados. Foram calculados a média, o
desvio-padrão e a incerteza de medição. Para os métodos ASTM D 2274 e D 4625,
foi calculada, também, a repetivividade, quando aplicável (para valores médios
acima de 0,1 mg/100 mL).
6.2.1 Estabilidade à oxidação - método acelerado (biodiesel) - BS EN 14112:2003.
““Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of
oxidation stability (accelerated oxidation test)”.
Os resultados das seis amostras preparadas a partir de óleo diesel A (S50 e S500)
e de biodiesel de soja de acordo com o método BS EN 14112:2003, específico para
biodiesel puro (B100), são apresentados na Tabela 7. As curvas de condutividade
elétrica para cada uma das amostras são apresentadas no Apêndice A.
Tabela 7 – Resultados do ensaio de estabilidade à oxidação de acordo com o método
BS EN 14112.
Amostra
D1
D2
D3
Média
Desvio- Incerteza
(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

Padrão

de

(horas)

medição
(horas)

Soja-5/S50

18,10

16,00

15,98

16,69

1,22

3,03

Soja-5/S500

(a)

(a)

(a)

-

-

-

Soja-10/S50

12,07

12,08

11,48

11,88

0,34

0,84

Soja-10/S500

(a)

(a)

(a)

-

-

-

Soja-20/S50

8,40

8,50

8,31

8,40

0,10

0,25

Soja-20/S500

15,12

14,26

13,77

14,38

0,68

1,69

D = determinação.
(a) contaminação da célula de condutividade.
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Os resultados encontrados demonstraram que as amostras preparadas com 10 % e
20 % de biodiesel em óleo diesel S50 (baixo teor de enxofre) apresentaram a
incerteza de medição dentro do limite de repetitividade do método (0,11 a 1,22); a
amostra com 5 % de biodiesel apresentou a incerteza de medição superior a
repetitividade do método. A Figura 18 apresenta os valores da média e incertezas de
medição da estabilidade à oxidação para as amostras com 5 %, 10 % e 20 % de
biodiesel em óleo diesel S50.

EN 14112 - Óleo diesel S50
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Figura 18 – Médias e incertezas de medição da estabilidade à oxidação em
relação ao teor de biodiesel em óleo diesel S50 – EN 14112.

A figura 18 mostra claramente a redução da estabilidade à oxidação com o aumento
da porcentagem de biodiesel de soja no óleo diesel S50 com o uso do método BS
EN 14112:2003.
Para as amostras preparadas com óleo diesel S500 (alto teor de enxofre), somente
foram obtidos resultados para a amostra com 20 % de biodiesel, que apresentou
incerteza de medição superior a repetitividade do método.
Essa mistura B20 gerou tempos de indução significativamente maiores que os
obtidos com o uso do S50, provavelmente devido à maior quantidade de enxofre
disponível e oxidável.
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Para as amostras de óleo diesel S500 com 5 % e 10 % de biodiesel, o ensaio não se
mostrou adequado. Durante sua execução, foi observada a migração da amostra
para o vaso de medida pela quantidade significativa de óleo diesel evaporado,
acarretando na contaminação do eletrodo de condutividade, conduzindo a resultados
errôneos. A forma alterada das curvas de condutividade, relativamente atípicas,
provavelmente devem-se a esta contaminação.
Como este método foi desenvolvido para óleos vegetais e adaptado para biodiesel
puro pôde-se observar que o mesmo sofre influência do teor de enxofre do óleo
diesel e do percentual de biodiesel na mistura com óleo diesel.
6.2.2 Estabilidade à oxidação - método acelerado (biodiesel e mistura de no mínimo
2 % em volume de biodiesel em óleo diesel) - DIN EN 15751:09 (2010).
“Automotive Fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel –
Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method”.
Os resultados das seis amostras preparadas a partir de óleo diesel A (S50 e S500)
e de biodiesel de soja de acordo com o método EN 15751:09 (2010), especificado
para biodiesel puro (B100) e para misturas de no mínimo 2 % de biodiesel em óleo
diesel, são apresentados na Tabela 8. As curvas de condutividade elétrica para cada
uma das amostras são apresentadas no Apêndice B.
Tabela 8 – Resultados do ensaio de estabilidade à oxidação de acordo com o método
DIN EN 15751.
Amostra
D1
D2
D3
Média
Desvio- Incerteza
(horas)

(horas)

(horas)

(horas)

Padrão

de

(horas)

medição
(horas)

Soja-5/S50

19,45

18,69

18,12

18,75

0,67

1,66

Soja-5/S500

(a)

(a)

(a)

-

-

-

Soja-10/S50

14,59

14,68

14,77

14,68

0,09

0,22

Soja-10/S500

104,89

106,58

103,54

105,00

1,52

3,78

Soja-20/S50

10,53

10,63

10,71

10,62

0,09

0,22

Soja-20/S500

25,34

25,37

25,22

25,31

0,08

0,20

D = determinação.
(a) contaminação da célula de condutividade.
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Os resultados encontrados pelo método EN 15751:09 (2010) demonstraram que as
incertezas de medição variaram na faixa de 0,2h a 3,78 h. Não foi possível a
comparação da incerteza com a repetitividade do método pois esta ainda não foi
determinada pelo órgão normalizador. A Figura 19 apresenta os valores da média e
incertezas de medição da estabilidade à oxidação para as amostras com 5 %, 10 %
e 20 % de biodiesel em óleo diesel S50.
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Figura 19 – Médias e incertezas de medição da estabilidade à oxidação em
relação ao teor de biodiesel em óleo diesel S50 – EN 15751.

A Figura 19 mostra claramente a redução da estabilidade à oxidação com o aumento
da porcentagem de biodiesel de soja no óleo diesel S50 com o uso do método DIN
EN 15751:09 (2010).
.
Para as amostras preparadas com óleo diesel S500 (alto teor de enxofre), somente
foram obtidos resultados para as amostras com 10 % e 20 % de biodiesel, conforme
apresentado na Figura 20.
Para a amostra de óleo diesel S500 com 5 % de biodiesel esse ensaio também não
se mostrou adequado. Durante sua execução, observou-se, também, a migração da
amostra para o vaso de medida, acarretando na contaminação do eletrodo de
condutividade, conduzindo a resultados errôneos. A forma alterada das curvas de
condutividade relativamente atípicas, provavelmente devem-se a esta contaminação.
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Figura 20 – Médias e incertezas de medição da estabilidade à oxidação em relação ao
teor de biodiesel em óleo diesel S500 – EN 15751.

6.2.3 Estabilidade á oxidação - método acelerado (óleo diesel) - ASTM D 2274-03a
(2008)
“Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated
Method)”.
Os resultados das seis amostras preparadas a partir de óleo diesel (S50 e S500) e
de biodiesel de soja de acordo com o método ASTM D 2274-03a (2008) específico
para óleo diesel, são apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 – Resultados do teor de insolúveis totais de acordo com o método
ASTM D 2274.
Amostra

D1

D2

D3

Média

(mg/100mL) (mg/100mL) (mg/100mL) (mg/100mL)

Desvio-

Incerteza

r

Padrão

de medição

(mg/100mL)

(mg/100mL) (mg/100mL)
Soja-5/S50

0,043

0,037

0,034

0,038

0,004

0,010

na

Soja-5/S500

0,048

0,031

0,023

0,034

0,012

0,030

na

Soja-10/S50

0,046

0,048

0,071

0,055

0,014

0,035

na

Soja-10/S500

0,040

0,066

0,066

0,057

0,015

0,037

na

Soja-20/S50

0,160

0,126

0,134

0,140

0,018

0,045

0,330

Soja-20/S500

0,242

0,263

0,256

0,254

0,011

0,027

0,383

D = determinação; r = repetitividade; na = não se aplica.
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As Figuras 21 e 22 apresentam os valores da média e das incertezas de medição do
teor de insolúveis totais para as amostras com 5 %, 10 % e 20 % de biodiesel em
óleo diesel S50 e S500, respectivamente.
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Figura 21 – Médias e incertezas de medição do teor de insolúveis totais em relação
ao teor de biodiesel em óleo diesel S50 – ASTM D 2274.

ASTM D 2274 - Óleo diesel S500
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Figura 22 – Médias e incertezas de medição do teor de insolúveis totais em relação
ao teor de biodiesel em óleo diesel S500 – ASTM D 2274.
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As Figuras 21 e 22 mostram claramente o aumento do teor de insolúveis totais com
o aumento da porcentagem de biodiesel de soja nas amostras preparadas com óleo
diesel S50 e com óleo diesel S500 com o uso do método ASTM D 2274-03a (2008).
Os resultados encontrados para as amostras de óleo diesel S50 e S500 com 20 %
de biodiesel apresentaram incerteza de medição inferior a repetitividade do método.
Para as amostras com 5 % e 10 % de biodiesel não foi possível fazer a avaliação
uma vez que a precisão do resultado é de 0,1 mg/100mL e a repetitividade do
método é de (0,54 x1/4).
6.2.4 Estabilidade ao armazenamento (óleo diesel) - ASTM D 4625-04 (2009).
“Standard Test Method for Middle Distillate Fuel Storage Stability at 43 ºC (110 ºF)” .
Os resultados das análises realizadas nas seis amostras preparadas a partir de óleo
diesel A (S50 e S500) e de biodiesel de soja de acordo com o método ASTM D 4625
específico para óleo diesel, com períodos de estocagem de “zero”, quatro, oito e
doze semanas são apresentados no Apêndice C.
Os valores médios do teor de insolúveis totais e as incertezas de medição em
relação ao tempo de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S50
e S500 são apresentados nas Figuras 23 e 24.

Figura 23 - Médias e incertezas de medição do teor de insolúveis totais em relação ao
tempo de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S50.

68

De acordo com a Figura 23 observa-se que para a amostra com 5 % de biodiesel, a
formação de insolúveis totais apresentou um aumento significativo a partir da oitava
semana de armazenamento da amostra a 43 °C. Para a amostra com 10 % de
biodiesel, este aumento ocorreu a partir da quarta semana e para a amostra com
20 % de biodiesel, a formação de insolúveis ocorreu já no início do armazenamento.
Este comportamento comprova que quanto maior o teor de biodiesel adicionado ao
óleo

diesel,

mais

rapidamente

inicia-se

o

processo

de

formação

de

insolúveis/oxidação.

Figura 24 - Médias e incertezas de medição do teor de insolúveis totais em relação ao
tempo de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S500.

De acordo com a Figura 24 observa-se que para as três amostras (5 %, 10 % e
20 %) de biodiesel, a quantidade de insolúveis totais aumentou a partir da quarta
semana de armazenamento da amostra a 43 °C. O aumento foi mais acentuado
para a amostra com 20 % de biodiesel.
Os resultados encontrados para as amostras com teores de insolúveis totais
superiores a 0,1 mg/100 mL (precisão do método) apresentaram incerteza de
medição inferior a repetitividade do método (0,62 x1/2).
De qualquer forma, os teores de insolúveis finais obtidos para as misturas com S500
foram, em todos os casos (misturas B5, B10 e B20) maiores que as obtidas com o
uso do S50. Combinado com o resultado anterior em que maiores tempos de
indução para a oxidação foram obtidos para as misturas feitas com S500,
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relativamente a S50, esse resultado mostra que o teor de enxofre inibe a oxidação
às custas da maior produção de insolúveis.
Além do teor de insolúveis previsto nesta metodologia (ASTM D 4625), foram
avaliados, também, alguns parâmetros físicos que podem sofrer alterações devido à
oxidação dos combustíveis. Os parâmetros selecionados foram a determinação da
cor pelo método ASTM D 1500, a viscosidade cinemática pelo método ASTM D 445
e o número de acidez total, de acordo com o método ASTM D 664. Estes parâmetros
foram determinados nas amostras antes e após o armazenamento a temperatura de
43 ºC. Os resultados destes parâmetros são apresentados nos Apêndice D.
Os resultados dos ensaios de cor ASTM, viscosidade cinemática e número de acidez
total (TAN) ao longo do tempo de armazenamento são apresentados nas Figuras 25
a 30.
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Figura 25 - Valores do ensaio de cor ASTM em relação ao tempo de armazenamento
para misturas de biodiesel em óleo diesel S50.
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Cor ASTM x Tempo de armazenamento - S500
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Figura 26 - Valores do ensaio de cor ASTM em relação ao tempo de armazenamento
para misturas de biodiesel em óleo diesel S500.

A Figura 25 mostra que para as amostras preparadas utilizando o óleo diesel S50
não houve alteração da cor ao longo das 12 semanas de armazenamento. Para as
amostras preparadas com óleo diesel S500, conforme apresentado na Figura 26,
ocorreu o escurecimento já a partir da quarta semana de armazenamento a 43 °C,
permanecendo desta forma até a 12a semana.
Como ocorreu oxidação para todas as misturas e os ensaios de cor não indicaram
mudanças em seus valores, uma correlação entre cor e oxidação não se
estabeleceu no período de 12 semanas.
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Figura 27 - Valores médios do ensaio de viscosidade cinemática a 40 ºC em relação
ao tempo de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel
S50.
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Figura 28 - Valores médios do ensaio de viscosidade cinemática a 40 ºC em relação ao
tempo de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S500.

De acordo com as Figuras 27 e 28, observa-se que não ocorreu alteração na
viscosidade cinemática até doze semanas de armazenamento das amostras a
43 °C. Embora a alteração da viscosidade seja um indicativo de degradação térmica,
oxidativa e de polimerização do biodiesel, o tempo de armazenamento de 12
semanas não foi suficiente para alterar de forma significativa esta propriedade.
É importante mencionar que a viscosidade cinemática a 40 °C inicial do óleo diesel
S500 era inferior à do S50.
De forma similar ao que ocorreu com os ensaios de cor, as medições de viscosidade
cinemática também não permitiram o estabelecimento de correlação com a
oxidação.
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Figura 29 - Valores médios do ensaio de número de acidez total em relação ao tempo
de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S50.
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Figura 30 - Valores médios do ensaio de número de acidez total em relação ao tempo
de armazenamento para misturas de biodiesel em óleo diesel S500.

Nas Figuras 29 e 30, exceto pela mistura B20 obtida com S50, observa-se
crescimento da acidez com tendências à estabilização (saturação). Mesmo no caso
mencionado, os números de acidez totais obtidas para as misturas com o uso de
S50 foram menores que as obtidas com o uso de S500. Deve-se considerar que a
acidez inicial do S500 puro era 0,11 mgKOH/g, enquanto a do S50 era menor que
0,01 mg KOH/g.
As medidas de número de acidez também não permitiram estabelecer correlação
com a estabilidade à oxidação.
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Com os resultados de oxidação obtidos para o óleo diesel S50, foi verificada a
correlação dos métodos de ensaio EN 14112 e EN 15751 com o método ASTM D
2274, conforme apresentado nas Figuras 31 e 32.
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Figura 31 – Correlação do teor de insolúveis totais (ASTM D 2274) com a estabilidade
à oxidação (EN 14112).
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Figura 32 – Correlação do teor de insolúveis totais (ASTM D 2274) com a estabilidade
à oxidação (EN 15751).
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De acordo com as Figuras 31 e 32 pode-se observar que a estabilidade à oxidação
determinada de acordo com os métodos EN 14112 e EN 15751 das misturas de óleo
diesel S50 com 5 %, 10 % e 20 % de biodiesel diminuiu com o aumento do teor de
insolúveis (ASTM D 2274) aproximando-se de uma tendência exponencial. Os
coeficientes de correlação encontrados foram 0,93 quando utilizado o método EN
14112 e 0,96 quando utilizado o EN 15751.
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7. CONCLUSÕES
O método de ensaio BS EN 14112, especificado para biodiesel puro (B100), não se
mostrou adequado para determinar a estabilidade à oxidação de misturas de
biodiesel em óleo diesel.
Além desse método não ter se mostrado adequado para avaliar misturas B5 e B10
obtidas com o uso de óleo diesel S500, a amostra de B20 não permitiu a obtenção
de incertezas de medição inferiores à da repetitividade do método, assim como
aconteceu para a amostra de mistura B5 obtida a partir do uso de S50.
Somente as amostras com 10 % e 20 % em volume de biodiesel em óleo diesel S50
satisfizeram esse critério estatístico.
O método de ensaio DIN EN15751, especificado para biodiesel puro (B100) e para
misturas de biodiesel em óleo diesel em proporções superiores a 2 % em volume,
demonstraram que as incertezas de medição variaram na faixa de 0,2 a 3,78 h.
Esses valores não tem como serem avaliados quanto à sua adequação por falta de
maiores informações geradas por programas interlaboratoriais realizados com esse
objetivo. Além disso, para a mistura B5 preparada com S500, não foi possível
determinar o tempo de indução.
O método de ensaio ASTM D 2274, especificado para óleo diesel puro, mostrou-se
adequado para as amostras ensaiadas. Embora não tenha sido possível avaliar a
incerteza de medição em relação à repetitividade do método para as amostras com
5 % e 10 % de biodiesel, os valores encontrados para as incertezas foram
relativamente baixos, considerando a sensibilidade de 0,1 mg/100 mL citada no
método de ensaio.
O método de ensaio ASTM D 4625, especificado para óleo diesel puro, mostrou-se
adequado para determinar a estabilidade à oxidação das amostras ensaiadas.
Comparando a incerteza de medição com a repetitividade do método para as
amostras, cujos resultados geraram valores superiores à sensibilidade do método, o
mesmo se mostrou adequado para misturas de biodiesel em óleo diesel. Entretanto,
por se tratar de um método realizado em tempo real e longo (12 semanas), o mesmo
não é viável para o controle de qualidade de produtos.
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Do exposto, concluiu-se que para a determinação da estabilidade à oxidação de
misturas de óleo diesel S50 e S500, com 5 %, 10 % e 20 % de biodiesel, dos
métodos avaliados,o ASTM D 2274 se mostrou o mais adequado, considerando a
análise estatística realizada e a viabilidade em relação ao tempo de execução.
Para dar uma maior sustentação às conclusões acima, seria importante realizar os
mesmos ensaios com misturas preparadas a partir de biodiesel de menor teor de
insaturados (menor índice de iodo) permitindo verificar se as tendências sugeridas
pelas correlações obtidas neste trabalho entre a estabilidade à oxidação e o teor de
insolúveis são mantidas.
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Apêndice A Curvas de condutividade elétrica – BS EN 14112

Figura 33 – Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 34 – Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 35 – Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – BS EN 14112Determinação 3.
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Figura 36 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 37 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 38 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – BS EN 14112Determinação 3.
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Figura 39 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 40 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 41 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – BS EN 14112Determinação 3.
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Figura 42 – Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 43 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 44 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – BS EN 14112Determinação 3.
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Figura 45 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 46 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 47 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – BS EN 14112Determinação 3.
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Figura 48 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – BS EN 14112Determinação 1.
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Figura 49 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – BS EN 14112Determinação 2.
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Figura 50 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – BS EN 14112Determinação 3.
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Apêndice B Curvas de condutividade elétrica – DIN EN 15751

Figura 51 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 52 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 53 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S50 – DIN EN 15751Determinação 3.
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Figura 54 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 55 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 56 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-5/S500 – DIN EN 15751Determinação 3.

108

Figura 57 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 58 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 59 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S50 – DIN EN 15751Determinação 3.
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Figura 60 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 61 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 62 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-10/S500 – DIN EN 15751Determinação 3.
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Figura 63 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 64 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 65 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S50 – DIN EN 15751Determinação 3.
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Figura 66 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – DIN EN 15751Determinação 1.
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Figura 67 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – DIN EN 15751Determinação 2.
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Figura 68 - Curva de condutividade elétrica da amostra Soja-20/S500 – DIN EN 15751Determinação 3.
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Apêndice C Resultados do teor de insolúveis totais – ASTM D 4625
Tabela 10 – Resultados de insolúveis totais (semana “zero”) de acordo com o método
ASTM D 4625.
Amostra

D1
(mg/100mL)

D2
(mg/100mL)

D3
(mg/100mL)

Média
(mg/100mL)

DesvioPadrão
(mg/100mL)

Incerteza

r

de

(mg/100mL)

Medição
(mg/100mL)

Soja-5/S50

0,020

0,034

0,025

0,026

0,007

0,017

na

Soja-5/S500

0,028

0,013

0,048

0,030

0,018

0,045

na

Soja-10/S50

0,040

0,082

0,085

0,069

0,025

0,062

na

Soja-10/S500

0,080

0,064

0,079

0,074

0,009

0,022

na

Soja-20/S50

0,042

0,081

0,100

0,074

0,030

0,074

na

Soja-20/S500

0,112

0,160

0,285

0,186

0,089

0,221

0,354

D = determinação; r = repetitividade; na = não se aplica.
Tabela 11 – Resultados de insolúveis totais (quatro semanas) de acordo com o
método ASTM D 4625.
Amostra

D1

D2

(mg/100mL) (mg/100mL)

D3

Média

Desvio-

Incerteza

r

(mg/100mL)

(mg/100mL)

Padrão

de Medição

(mg/100mL)

(mg/100mL)

(mg/100mL)

Soja-5/S50

0,035

0,033

0,013

0,027

0,012

0,030

na

Soja-5/S500

0,065

0,035

0,102

0,067

0,034

0,084

na

Soja-10/S50

0,080

0,042

0,068

0,063

0,019

0,047

na

Soja-10/S500

0,075

0,038

0,133

0,082

0,048

0,119

na

Soja-20/S50

0,142

0,120

0,145

0,136

0,014

0,035

0,229

Soja-20/S500

0,128

0,212

0,170

0,170

0,042

0,104

0,256

D = determinação; r = repetitividade; na = não se aplica.

Tabela 12 – Resultados de insolúveis totais (oito semanas) de acordo com o método
ASTM D 4625.
Amostra

D1

D2

(mg/100mL) (mg/100mL)

D3
(mg/100mL)

Média
(mg/100mL)

Desvio-

Incerteza

r

Padrão

de Medição

(mg/100mL)

(mg/100mL)

(mg/100mL)

Soja-5/S50

0,028

0,032

0,040

0,033

0,006

0,015

na

Soja-5/S500

0,140

0,292

0,115

0,182

0,096

0,238

0,264

Soja-10/S50

0,092

0,080

0,098

0,090

0,009

0,022

na

Soja-10/S500

0,268

0,156

0,218

0,214

0,056

0,139

0,287

Soja-20/S50

0,145

0,138

0,130

0,138

0,008

0,020

0,230

Soja-20/S500

0,412

0,538

0,312

0,421

0,113

0,281

0,402

D = determinação; r = repetitividade; na = não se aplica.
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Tabela 13 – Resultados de insolúveis totais (doze semanas) de acordo com o método
ASTM D 4625.
Amostra

D1

D2

(mg/100mL) (mg/100mL)

D3

Média

Desvio-

Incerteza

r

(mg/100mL)

(mg/100mL)

Padrão

de Medição

(mg/100mL)

(mg/100mL)

(mg/100mL)

Soja-5/S50

0,145

0,160

0,154

0,153

0,008

0,020

0,242

Soja-5/S500

0,228

0,208

0,201

0,212

0,014

0,035

0,285

Soja-10/S50

0,088

0,145

0,194

0,142

0,053

0,132

0,234

Soja-10/S500

0,245

0,232

0,269

0,249

0,019

0,047

0,309

Soja-20/S50

0,128

0,148

0,170

0,149

0,021

0,052

0,239

Soja-20/S500

0,484

0,498

0,503

0,495

0,009

0,022

0,436

D = determinação; r = repetitividade.
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Apêndice D Resultados de cor ASTM, viscosidade cinemática e número de acidez
total ao longo de 12 semanas de armazenamento a 43 ºC.

Tabela 14 – Resultados do ensaio de cor de acordo com o método ASTM D 1500.
Amostra
Semana “zero”
4 semanas
8 semanas
12 semanas
Soja-5/S50

1,5

1,5

1,5

1,5

Soja-5/S500

2,5

3,0

3,0

3,0

Soja-10/S50

2,0

2,0

2,0

2,0

Soja-10/S500

2,5

3,0

3,0

3,0

Soja-20/S50

2,0

2,0

2,0

2,0

Soja-20/S500

2,5

3,0

3,0

3,0

Tabela 15 – Resultados do ensaio de viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s) de
acordo com o método ASTM D 445.
Amostra
Semana “zero”
4 semanas
8 semanas
12 semanas
Soja-5/S50

2,80

2,80

2,81

2,81

Soja-5/S500

2,67

2,67

2,67

2,67

Soja-10/S50

2,87

2,87

2,87

2,87

Soja-10/S500

2,73

2,73

2,74

2,75

Soja-20/S50

2,99

3,01

3,01

3,02

Soja-20/S500

2,90

2,89

2,90

3,02

Tabela 16 – Resultados do ensaio de número de acidez total (mg KOH/g) de
acordo com o método ASTM D 664.
Amostra
Semana “zero”
4 semanas
8 semanas
12 semanas
Soja-5/S50

0,035

0,034

0,036

0,034

Soja-5/S500

0,120

0,119

0,126

0,128

Soja-10/S50

0,068

0,071

0,063

0,068

Soja-10/S500

0,148

0,143

0,148

0,163

Soja-20/S50

0,091

0,089

0,102

0,135

Soja-20/S500

0,169

0,179

0,187

0,193

