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Introdução 

A crescente preocupação das indústrias 

petroquímicas com a melhoria de seus produtos, 

gerou um enorme incentivo para o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de novos aditivos
1
. Em meio a 

esses aditivos, ganham destaque os antioxidantes, 

visto que eles trabalham no sentido de retardar e/ou 

minimizar a taxa de degradação de substratos 

orgânicos, tais como óleos lubrificantes
2
. 

Na indústria automobilística, ésteres de fosfato 

possuem aplicação na formulação de óleos 

lubrificantes, atuando como antioxidantes, no 

sentido de decompor peróxidos e hidroperóxidos, 

responsáveis pela degradação do óleo, além de 

atuarem como aditivos de lubricidade
2
. Neste 

sentido, o Líquido da Casca de Castanha de Caju 

(LCC) vem ganhando espaço no cenário industrial, 

com destaque para o cardanol, seu constituinte 

majoritário, que, devido à sua estrutura fenólica, 

possui aplicações como antioxidante
3
. 

 Assim, este trabalho objetivou a avaliação do 

comportamento térmico de organofosforados 

(ésteres de fosfato) derivados do cardanol, para 

aplicações em óleos lubrificantes, através de testes 

via termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), mudando-se parâmetros 

experimentais como, a atmosfera (oxidativa ou 

inerte) e razão de aquecimento. 

Resultados e Discussão 

Os compostos organofosforados: alquilfosfato 1, 

alquilfosfato 2 e fenilfosfato 1 (figura 1), 

apresentaram elevadas temperaturas de início 

(Tonset) e máximo (Tmax) de degradação, em que 

estas foram aproximadamente iguais ou superiores 

a 200 °C demonstradas via TG (Tabela 1). 

 
Figura 1. Estrutura dos compostos alquilfosfato 1, 
alquilfosfato 2 e fenilfosfato 1, respectivamente. 

Tabela 1. Avaliação térmica dos organofosforados 
via TG em diferentes atmosferas 

Composto Atmosfera Tonset (°C) Tmax (°C) 

Alquilfosfato 1 
Ar 28,00 300,00 

N2 197,00 321,00 

Alquilfosfato 2 
Ar 216,00 306,00 

N2 226,00 307,00 

Fenilfosfato 1 
Ar 251,50 315,00 

N2 308,00 377,00 
 

As curvas de DSC para esses compostos, na 

maioria, também apresentaram temperaturas 

elevadas, em torno de 200 °C, para os primeiros 

eventos térmicos, observando-se também que estes 

compostos apresentam eventos térmicos diferentes 

à medida que se variam os parâmetros 

experimentais da análise térmica. 

Observou-se que dentre os compostos, o 

fenilfosfato 1, apresentou os melhores resultados de 

estabilidade térmica, visto que a ligação P-O-

C(aromático) é mais estável que a ligação P-O-

C(alifático). 

Conclusões 

Baseado nos resultados de TG e DSC, notou-se 

que os compostos organofosforados derivados do 

LCC apresentam uma boa estabilidade termo-

oxidativa, o que indica uma potencial aplicabilidade 

destes como aditivos antioxidantes em óleos 

lubrificantes. 
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