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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 

 



7° Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel 

 

Florianópolis, Santa Catarina 

04 a 07 de Novembro de 2019 

Produção de aditivo antioxidante para biodiesel a partir ésteres graxos da semente 

de cártamo (Carthamus tinctorius L.) 
 

Maríthiza Gonçalves Vieira (UFG, marithiza@hotmail.com), Lilian Ribeiro Batista (UFG, lilianribeiro_18@hotmail.com), 

Aline Silva Muniz (UFG, alinesmuniz@yahoo.com), Angelo Roberto dos Santos Oliveira (UFPR, arso@ufpr.br), Maria 

Aparecida Ferreira César-Oliveira (UFPR, mafco@quimica.ufpr.br), Nelson Roberto Antoniosi Filho (UFG, 

nlliantoniosi@hotmail.com) 

 

Palavras Chave: Carthamus tinctorius L., hidroquinona, estabilidade oxidativa.

1 - Introdução  

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma 

oleaginosa pertence à família Asteraceae. Possui um ciclo de 

curto de cultivo (130 - 140 dias), é resistente altas 

temperaturas e climas semiáridos. Apresenta também um 

alto potencial produtivo e um elevado teor de óleo nas 

sementes (Kumar et al., 2017). Tais características, tem 

despertado o interesse da indústria de biodiesel em utilizá-lo 

como matéria-prima para a produção de biocombustível 

(Hamamci et al., 2011). No entanto, o alto teor de ácidos 

graxos insaturados presentes no óleo implica na baixa 

estabilidade oxidativa do biodiesel obtido (Sajjadi; Raman; 

Arandiyan, 2016).  

A oxidação do combustível é a principal causa 

instabilidade do combustível, resultando na deterioração de 

sua aparência (formação de gomas e sedimentos, etc.) e das 

suas características de combustão. Uma forma promissora e 

econômica para melhorar a estabilidade do biodiesel é a 

adição de antioxidantes (Varatharajan; Pushparani, 2018).  

Os Antioxidantes são compostos que atrasam, 

controlam ou inibem os processos de autoxidação de 

substratos e diminuem os rendimentos de produtos 

secundários indesejados (Varatharajan; Pushparani, 2018). 

Os Compostos fenólicos substituídos possuem uma 

solubilidade adequada, e por isso, vem sendo utilizados 

como aditivos antioxidantes. Os fenóis estruturalmente mais 

simples e de menor custo, tais como a hidroquinona, vem 

sendo incorporadas em diversas moléculas, de forma a 

avaliar a sua atividade antioxidante e sua solubilidade 

(RAMOS et al., 2017). 

Sendo assim, nesse trabalho pretende-se promover 

a modificação química na estrutura do triacilglicerídeo, 

através da adição da hidroquinona (aditivo fenólico), de 

forma a avaliar a solubilidade e atividade antioxidante do 

composto obtido. 

 

2 - Material e Métodos 

Para a obtenção do aditivo antioxidante 10 mmol do 

óleo de cártamo (OC) foi adicionado a 40 mmol de 

hidroquinona (HQ) e 60 mmol de ácido metanossulfônico 

em balão de fundo redondo. A mistura reacional foi colocada 

sobre agitação magnética em atmosfera de nitrogênio por 20 

horas. Em seguida, o produto obtido foi transferido para um 

béquer de 500 mL com 50 mL de clorofórmio e lavada 5 

vezes com 100 mL de água e solução brine. A fase orgânica 

foi seca em sulfato de sódio anidro e rota evaporada. Obteve-

se o óleo de cártamo fenólico (OCHQ).  

O produto foi caracterizado pelas técnicas de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR) e 

ressonância magnética nuclear (RMN 1H). O biodiesel 

utilizado para testar a atividade antioxidante do OCHQ foi 

adquirido do distribuidor Condomínio Tescan (Senador 

Canedo - GO) o qual constitui uma mistura de 70% de 

biodiesel de soja e 30% de sebo bovino, além disso, estava 

isento de aditivo antioxidante e cumpriu as especificações da 

Agência Nacional do Petróleo. O OCHQ foi adicionado ao 

biodiesel nas concentrações de 250, 500, 1000, 2000 e 5000 

ppm (em peso). 

 

3 - Resultados e Discussão 

A hidroquinona, aditivo fenólico, por possuir alta 

polaridade dificulta sua solubilidade no biodiesel mesmo em 

baixas concentrações. Nos espectros de infravermelho 

(Figura 1), as hidroxilas fenólicas estão presentes em 

3418 cm-1 indicando efetiva inserção da hidroquinona nos 

triacilglicerídeos do óleo de cártamo. Além disto, houve 

redução das ligações duplas em 3000 cm-1 mantendo-se 

apenas as insaturações do anel aromático. As carbonilas dos 

ésteres triacil se mantiveram, porém, sofreu hidrólise parcial 

pelo aparecimento de carbonilas de ácidos em 1720 cm-1. 

Portanto, o aparecimento desses ácidos não interferiu na 

atividade antioxidante do produto.   
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Figura 1. Espectro de infravermelho com transformada de 

Fourier do aditivo obtido. 

Caracterizando a estrutura por RMN 1H (Figura 2) é 

possível confirmar a inserção de hidroquinona (Figura 3) 

pelos deslocamentos em torno de 6 ppm e redução das 
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ligações duplas do triacilgricerídeo em 5,4 ppm. Em 5.3 ppm 

aparecem hidroxilas ligadas ao anel aromático.  

 

 

 
Figura 2.  Espectro de RMN 1H do aditivo obtido.  

 

 

 

 
Figura 3.  Estrutura do triacilglecerideo do óleo de cártamo 

(acima) do OCHQ (abaixo) 

 

O aditivo sintetizado se mostrou compatível ao biodiesel 

em todas as concentrações utilizadas. O biodiesel sem adição 

de aditivo apresentou 8 horas de estabilidade oxidativa, ao 

adicionar o aditivo obtido do óleo de cártamo a estabilidade 

oxidativa melhorou significativamente passando de 16 horas 

em 5000 ppm de aditivo. Na Figura 3 está representado o 

efeito do OCHQ na estabilidade oxidativa do biodiesel. 
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Figura 3. Efeito do antioxidante na estabilidade oxidativa 

do biodiesel.  

 

 

 

4 – Conclusões 

 O grande percentual de ácidos graxos insaturados 

presente no óleo de cártamo caracterizou uma baixa 

estabilidade oxidativa, isso também o torna inviável para 

produção de biodiesel. Com isso, foi preferível fazer a 

modificação química na estrutura do triacilglicerídeo 

adicionando um composto antioxidante, o qual permitiu 

obter um produto compatível ao biodiesel em concentrações 

distintas, eficaz na atividade antioxidante e estável para 

armazenamento.  
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