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APRESENTAÇÃO 
 

Este volume contém os resumos dos trabalhos técnico-científicos 

apresentados no VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de 

Biodiesel, realizado na cidade de Florianopolis - SC, de 04 a 07 de novembro de 

2019, no Costão do Santinho Resort. 

Promovido pela Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel e 

realizado pelo Ministério da Ciência, tecnologia, Inovações e Comunicações e 

Embrapa, a sétima edição do congresso traz como tema principal 

“Empreendedorismo e inovação: construindo um futuro competitivo para o 
biodiesel”. O evento tem, entre seus objetivos, promover a discussão sobre 

pesquisa, desenvolvimento e inovação na produção e no uso do Biodiesel além 

de abordar e incentivar o empreendedorismo no setor de Biodiesel.  

Ao todo, foram aprovados 560 trabalhos científicos, assim distribuídos 

nas temáticas: Hidrocarbonetos Renováveis e Bioquerosene, matérias-primas, 

Produção de biodiesel, Caracterização e controle de qualidade, Armazenamento, 

Estabilidade e Problemas Associados, Coprodutos e bioprodutos, Uso de 

Biodiesel e Políticas públicas e desenvolvimento sustentável. O número 

significativo, assim como a qualidade dos trabalhso apresentados, permite 

discutir ampamente o tema central escolhido para nortear o evento. 

Novamente agradecemos a cada congressista, patrocinadores e apoiadores 

que juntos contribuíram para o sucesso deste evento. 

Os participantes tiveram a oportunidade de trocar informações com os 

diversos profissionais que ministraram as palestras e com colegas que trabalham 

com agentes de controle biológico de pragas e doenças no Brasil e em outras 

partes do mundo. 

Foram apresentados 450 resumos de trabalhos em formato poster, abordando 11 

áreas temáticas. Estes resumos estão publicaos neste documento. 

 

Mais uma vez agradecemos a todos os participantes, patrocinadores, 

palestrantes e comissão organizadora, que não mediram esforços e dedicação 

para que esta edição fosse um sucesso. 

 

 
Comissão Organizadora do Evento 
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1 - Introdução  

Umas grandes vantagens do biodiesel em relação ao 

diesel derivado do petróleo é o aspecto ambiental, bem como 

o seu caráter de ser um combustível obtido de fontes 

renováveis, isto é, de derivados de produtos agrícolas e 

pecuários, como por exemplo, a soja, o algodão, o girassol e 

a gordura animal1. Cabe destacar que dependendo da matéria 

prima a partir do qual é fabricado, verifica-se uma baixa 

estabilidade à oxidação, para aqueles biodieseis ricos em 

ésteres derivados de ácidos graxos insaturados, como os 

biodieseis produzidas a partir das três matérias primas 

oleaginosas acima citadas2. Enquanto o diesel de petróleo 

durante o seu armazenamento exibe leve tendência á 

oxidação, notadamente a temperaturas abaixo de 100ºC, o 

biodiesel produzido de soja, por exemplo, que hoje domina 

o mercado brasileiro reage de forma autocatalítica com o 

oxigênio do ar. Trata-se de um processo irreversível, que é 

acompanhado pela geração de subprodutos primários e 

secundários, com sérios impactos na qualidade do produto. 

Destacamos por exemplo, a formação de radicais ácidos 

livres e a de poligômeros e gomas. Como resultado temos 

dois conjuntos de desdobramentos indesejáveis. O primeiro 

envolvendo a acidificação do biodiesel, capaz de resultar no 

estabelecimento de processos de corrosão nos tanques, de 

ataques a componentes veiculares, como os sistemas de 

injeção eletrônica. Um segundo grupo, igualmente danoso, 

envolve a formação de micelas poliméricas, que se aglutinam 

sob a forma de borras orgânicas ou abióticas, capazes de 

obstruir bombas de combustíveis e de entupir filtros3. 

A evolução do  processo oxidativo,  pode ser 

minimizada, inibida ou retardada pela ação de  antioxidantes, 

sejam: i) originalmente presentes no produto, como no caso 

do alfa-tocoferol que dependendo das temperatura de 

produção do biodiesel de soja, podem mesmo em proporções 

residuais permanecer no biodiesel produzido, ou ii)  

intencionalmente adicionados como, os antioxidantes 

sintéticos, de origem  fenólica derivados da nafta, como 

butil-hidroxi tolueno (BHT) e o tercbutilhidroquinona 

(TBHQ).  Face aos elevados custos e concentrações exigidas 

desses últimos, antioxidantes alternativos derivados de 

produtos naturais, também conhecidos como antioxidantes 

verdes têm pela frente um vasto mercado para uso. Por isso, 

muitos estudos vêm sendo feitos na busca de antioxidantes 

alternativos para o biodiesel, como os antioxidantes verdes, 

como por exemplo, óleos extraídos de sementes e vegetais 

tais como extratos de Camellia sinensis, tanino, cravo-da-

índia, dentre outros. O presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a estabilidade do biodiesel B100 na presença de 

aditivos verdes como o extrato de Camellia sinensis e 

comparar a sua eficiência com os aditivos sintéticos BHT e 

aditivos comerciais Ant1, Ant2, Ant3 e Ant4. Cabe salientar 

estudos promissores com extratos de Camellia sinensis com 

biodieseis na condição de como fabricados foram 

reportados4. Pretende-se com o trabalho em tela validar da 

eficiência do aditivo de Camellia sinensis comparativamente 

com aditivos antioxidantes sintéticos de mercado, como 

veremos a seguir. 

 

2 - Material e Métodos 

 Para esse trabalho foi utilizado um Biodiesel B100 

lacrado e nitrogenado por 60 dias a partir da data de entrega. 

Para o aditivo verde foi utilizado Camellia sinensis e 

Aditivos sintéticos o BHT, Ant1, Ant2, Ant3 e Ant4. A 

validação da eficiência antioxidante ao longo do tempo dos 

aditivos verdes como extrato de Camellia sinensis na 

concentração de 1000 mg/kg foi efetuada comparativamente 

com os aditivos comerciais sintéticos tais como Ant1, Ant2, 

Ant3 e Ant4 na concentração de 500 mg/kg e 1000 mg/kg de 

BHT. Para isso foi utilizado o equipamento Rancimat que 

determinação da eficiência de cada um através da técnica de 

oxidação acelerada (Norma EN 14112:2016) estabelecida 

pela ANP. A mesma consiste na determinação da capacidade 

antioxidante ainda presente no biodiesel ao ser submetido a 

um fluxo de ar aquecido a 110ºC e insuflado a uma vazão de 

10L/h, conforme indicado na Figura 1 a seguir. 

 

 
 

Figura 1.  Foto do equipamento Rancimat utilizado e 

ilustração do processo de oxidação acelerada induzido na 

amostra e curva típica de exibição do resultado final da 

estabilidade oxidativa indicado pelo Período de Indução (PI). 

 

3 - Resultados e Discussão 

  Os resultados de estabilidade oxidativa foram 

utilizados para a determinação do tempo de indução e 

determinação das melhores concentrações de antioxidantes 

nas amostras de biodiesel. O período de indução indica o 

tempo em horas em que o biodiesel resiste ao processo de 

oxidação que é evidenciado pelo aumento brusco da 

condutividade. 
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Os resultados obtidos da estabilidade oxidativa do 

Biodiesel mostram um crescimento da estabilidade dos 

Aditivos Verdes e sintéticos.  

 

Tabela 1. Resultado da estabilidade Oxidativa  

  
Amostras  

Estabilidade Oxidativa 
(h) 

Média Desvio (%) 

B100 após 60 dias 6,25 2,04 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant1 
9,74 0,15 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant2 
11,32 2,62 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant3  
13,02 1,47 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant4  
10,67 0,6 

B100 após 60 dias + 1000 

mg/kg Camellia sinensis 
10,85 0,46 

B100 após 60 dias + 1000 

mg/kg BHT 
8,36 1,1 

 

Os resultados mostraram um pequeno aumento do IEO do 

B110 com a adição dos aditivos. O aumento do IEO do Ant3 

foi de 6,25h para 13,02h, se mostrando mais eficiente entre 

os outros 4 aditivos.  

A tabela 2 mostra os resultados dos IEOs das soluções da 

tabela com 1000 mg/Kg. 

   

Tabela 2. Resultado da estabilidade Oxidativa das soluções 

com 1000 mg/kg de Camellia sinensis. 

   
Amostras  

Estabilidade Oxidativa 
(h) 

Média Desvio (%) 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant1 + 1000 mg/kg 

Camellia sinensis 

11,94 0,3 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant2 + 1000 mg/kg 

Camellia sinensis 

16,38 0,22 

B100 após 60 dias + 500 

mg/kg Ant3 + 1000 mg/kg 

Camellia sinensis 

13,88 0,56 

B100 depois de 60 dias + 

500 mg/kg Ant4 + 1000 

mg/kg Camellia sinensis 

15,09 0,14 

 

Os resultados apontam aumento dos IOEs em todas as 

soluções com a presença do extrato de Camellia sinensis, 

sendo que o maior resultado foi interação do An2 com o 

antioxidante verde, onde o IOE passou de 11,32h (tabela 1) 

para 16,38h (tabela 2). 

A mistura do B100 puro com 1000 mg/kg de Camellia 

sinensis se mostrou mais eficiente do que 1000 mg/kg de 

BHT aditivo sintético usado comercialmente. Isso mostra 

que o antioxidante verde é mais eficiente que o BHT. 

  

4 – Conclusões 

O antioxidante verde (Camellia sinensis) apresentou uma 

eficiência quando utilizado com outros antioxidantes 

comerciais, podendo elevar a durabilidade do biodiesel. O 

extrato de Camellia sinensis além de ser um antioxidante 

verde é de fácil extração e possui um baixo custo. 
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