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Introdução 

Um dos maiores problemas relacionados à 
qualidade do biodiesel é a sua estabilidade à 
oxidação. Esse parâmetro fundamental depende de 
fatores como tempo e forma de armazenamento do 
combustível. A exposição ao ar e/ou à luz, a 
temperatura e até mesmo a presença de metais
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interferem de forma decisiva no que se refere à sua 
degradação, refletindo na sua qualidade final.  

O uso do combustível em condições 
degradadas traz consequências aos motores, como 
entupimento do filtro e formação de depósitos, 
diminuindo significativamente sua performance

2
. 

Neste contexto se inserem os antioxidantes, que 
são substâncias naturais ou sintéticas adicionadas 
ao combustível de forma a aumentar sua 
estabilidade por longos períodos de tempo sem 
apresentar os problemas anteriormente expostos. 
Neste trabalho utilizou-se, como antioxidante, o 
Líquido da Castanha de Caju (LCC) no biodiesel de 
soja. 

Resultados e Discussão 

A técnica utilizada para a determinação da 
estabilidade oxidativa denomina-se Rancimat

®
, que 

consiste, conforme determinação da ANP, em 
submeter a amostra (cerca de 3.0 g) a um fluxo de 
ar de 10 L h

-1
 à 110 °C. Nessas condições, há a 

formação de compostos voláteis, que são 
direcionados a uma célula contendo água 
deionizada. Esses compostos, em sua maioria 
ácidos orgânicos de baixa massa molar, aumentam 
a condutividade na célula, sendo que o aumento 
súbito nesta medida indica o Período de Indução 
(PI), que é usada para quantificar a estabilidade 
oxidativa da amostra.  

As determinações foram realizadas em 
quadruplicata, utilizando-se amostras de soja pura e 
também com adição de 0.1%, 0.5% e 1.0% (m/m) 
de LCC. 

Além disso, também foram realizados 
ensaios nas temperaturas de 120 e 130 

o
C. A 

equação y = a + bx, que descreve a correlação 
entre o logaritmo natural do Período de Indução (PI) 
e a temperatura de reação permite estimar a 
“validade” deste combustível (considerando uma 
temperatura ambiente de 25 

o
C) para o biodiesel de 

soja puro. Procede-se da mesma forma para o  

biodiesel de soja adicionado de antioxidante, 
obtendo-se os resultados constantes na Tabela 1. 
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Figura 1. Gráfico de ln PI x temperatura para o 
biodiesel de soja puro. 
 
 
Tabela 1. Valores de “validade” do biodiesel de soja 
à 25 

o
C. 

LCC m/m  / 
% 

0 0.1 0.5 1.0 

Tempo / dias 49 53 120 134 

 

 A oxidação do biodiesel ocorre com certa 
facilidade devido às insaturações presentes em 
suas cadeias, formando radicais livres do ácido 
graxo, devido à retirada do hidrogênio, 
particularmente suscetíveis ao ataque do oxigênio. 
A ação do LCC pode ser atribuída à doação de 
elétrons ou de hidrogênio

3
 (de seus grupos 

fenólicos) a esses radicais, interrompendo, assim, a 
reação de oxidação.  

Conclusões 

Como observado, a adição LCC ao 
combustível aumenta seu tempo de validade, 
chegando, na concentração de 1,0% do aditivo, a 
ser 2.7 vezes maior do que o do óleo puro. 
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