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Introdução 

Em baixas temperaturas, o biodiesel e suas 
misturas com óleo diesel derivado de petróleo, 
apresentam a deposição de ésteres graxos e 
parafinas durante o armazenamento, transporte e 
sua utilização, ocasionando queda das propriedades 
de fluxo, um dos problemas graves e conhecidos de 
longa data na indústria do petróleo. A tendência à 
solidificação está relacionada com a matéria-prima 
que deu origem ao biodiesel, e à sua composição. 
Uma solução viável para este problema é a 
utilização de aditivos poliméricos, que podem atuar 
como redutores do ponto de fluidez, modificadores 
de cristalização ou melhoradores de fluxo e são 
capazes de reduzir a tendência à formação destes 
depósitos sólidos. A combinação destes efeitos 
reduz o ponto de fluidez e a viscosidade facilitando 
assim o fluxo do combustível. Apesar do grande 
avanço dos aditivos comerciais, estes materiais são 
muito seletivos, e não apresentam o mesmo 
desempenho para todos os óleos, devido às 
diferentes composições do biodiesel e de suas 
misturas. Entretanto, aditivos poliméricos têm 
apresentado resultados bastante satisfatórios. Neste 
sentido, este trabalho descreve o desenvolvimento 
de compostos poliméricos à base de anidrido 
maleico modificado, eficientes na redução do ponto 
de névoa (CP) e do ponto de fluidez (PP) de óleo 
diesel, biodiesel e misturas biodiesel-diesel. 

Resultados e Discussão 

Neste trabalho foram desenvolvidos aditivos da 
classe dos copolímeros de ésteres de cadeia longa 
e maleato de alquila e terpolímeros compostos por 
ésteres de cadeia longa, maleato de alquila e um 
monômero vinílico (monômero M), obtidos a partir 
do metacrilato de metila, dodecanol, tetradecanol, 
anidrido maleico e outros álcoois (Figura 1). Para 
alcançar as características desejadas de aditivo 
polimérico, o monômero metacrilato de metila foi 
primeiramente transesterificado e posteriormente 
copolimerizado com anidrido maleico, na presença 
e ausência do monômero M. Os aditivos foram 
obtidos por modificação química destes polímeros 
através da esterificação das unidades de anidrido 
maleico com um álcool (ROH). Os polímeros 
sintetizados foram caracterizados por FTIR e RMN, 
sendo esta última também utilizada para a 
determinação da composição dos compostos 
poliméricos, permitindo a determinação da relação 
entre a estrutura e as propriedades dos aditivos. A 
avaliação do desempenho sobre as propriedades 

de fluxo a frio foi realizada por determinação dos 
valores de PP e CP de amostras puras e 
aditivadas de éster etílico de soja - B100 (biodiesel 
puro), B20 (blenda de 20% de biodiesel e 80% de 
petrodiesel), B5 (blenda de 5% de biodiesel e 95% 
de petrodiesel) e óleo diesel, com diferentes 
concentrações de aditivo na faixa de 25 a 1000ppm.  
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Figura 1. Síntese de aditivos terpoliméricos. 

Nos testes de desempenho, excelentes resultados 
foram obtidos, principalmente como redutores do 
ponto de fluidez. Todos os copolímeros e 
terpolímeros se mostraram excelentes aditivos para 
o biodiesel puro, resultados pouco comuns na 
literatura, com destaque para o aditivo 
poli(metacrilato de tetradecila-co-monômero vinílico-
co-maleato de alquila) que promoveu reduções de 
ponto de fluidez para -23°C, -13°C e -12°C em 
amostras de B100, B20 e B5, respectivamente, se 
mostrando um aditivo direcionado para a matriz 
biodiesel. Por esta razão, os polímeros sintetizados 
estão sendo patenteados. 

Conclusões 

Neste trabalho, os aditivos desenvolvidos 
promoveram uma acentuada mudança nas 
propriedades de fluxo do biodiesel etílico de soja, 
através de grandes reduções do ponto de fluidez. 
Os resultados obtidos para as concentrações de 
aditivo de até 1000ppm caracterizam ótimos 
resultados, direcionados para a matriz biodiesel, 
com valores na faixa de -23°C para o B100, 
enquanto a literatura mostra biodiesel e suas 
misturas com diesel de petróleo sendo aditivados 
com concentrações de até 10.000ppm para a 
obtenção de resultados bem inferiores.  
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