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Resumo: Neste trabalho, foram avaliadas as estabilidades: de armazenamento e térmica, do 
biodiesel de soja aditivado com extrato lipídico de alecrim desidratado (Rosmarinus Officinalis L.), em 
comparação com o mesmo biodiesel sem aditivo. Os resultados indicaram que após ambos os testes 
tanto o biodiesel aditivado quanto o sem aditivo sofreram alterações significativas após degradação. 
Entretanto, o biodiesel aditivado com o extrato, apresentou menor degradação evidenciando que o 
extrato agiu como inibidor de processos oxidativos. 

Palavras-chave: biodiesel, degradação, oxidação, extrato lipídico, alecrim. 

INTRODUÇÃO 
O biodiesel apresenta várias vantagens sobre 
os combustíveis fosséis, entretanto uma 
desvantagem é a propensão a degradações 
oxidativas (1). As degradações alteram 
características importantes do biodiesel como: 
acidez, viscosidade, cor entre outras. Com a 
finalidade de minimizar esses problemas, 
várias pesquisas de desenvolvimento de 
antioxidantes para o biodiesel, estão sendo 
realizadas (2 e 3). Os antioxidantes podem ser 
naturais ou sintéticos e são substâncias 
capazes de retardar ou diminuir processos 
oxidativos (2). Visando solucionar os problemas 
de solubilidade dos antioxidantes sintéticos no 
biocombustível (3), este trabalho utilizou o 
extrato lipídico de alecrim como aditivo 
antioxidante no biodiesel de óleo de soja. 
Portanto, o objetivo principal do presente 
estudo foi avaliar a estabilidade térmica e de 
armazenamento do biodiesel aditivado com o 
extrato lipídico de alecrim. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os biodieseis aditivados e não-aditivados 
foram submetidos aos testes de estabilidade 
térmica e estabilidade ao armazenamento, 
sendo o último realizado em condições 
ambientes e condições aceleradas.  
O teste de estabilidade térmica foi realizado 
utilizando 100g de biodiesel sob atmosfera de 
ar com fluxo de 30 mL.min-1 na temperatura 
de 150ºC durante 6 horas.  
O teste de armazenamento em condições 
ambientes foi realizado armazenando o 
biodiesel aditivado e não-aditivado por seis 
meses em recipientes tampados de vidro 
transparentes, expostos a luz natural e 
artificial sob variação da temperatura ambiente 
de (20ºC a 30ºC).  
O teste de armazenamento em condições 
aceleradas foi realizado em estufa a 65°C, 
utilizando 50 g de amostras de biodiesel 

acondicionadas em béqueres de 250 mL 
cobertos com vidros de relógio, por 10 dias. 
As análises realizadas para avaliar a 
qualidade do biodiesel foram: índice de acidez, 
viscosidade, índice de refração, cor e análise 
do espectro de ultravioleta (UV). Essas 
análises foram realizadas em triplicata antes e 
após os testes para cada amostra de 
biodiesel. 
A acidez expressa a presença de ácidos 
graxos livres, alterações da viscosidade e do 
índice de refração detectam a presença de 
moléculas com altos pesos moleculares como 
dímeros, trímeros e polímeros, a análise do 
espectro de UV detecta a presença dos 
compostos resultantes dos processos 
oxidativos como cetonas, aldeídos, dienos 
entre outros, e a cor detecta a presença de 
compostos que apresentam duplas ligações 
conjugadas, que também são produtos dos 
processos oxidativos do biodiesel. 
No teste de armazenamento em condições 
ambientes foram aditivadas amostras de 
biodiesel com 250, 500, 1000 e 2000 mg/L 
(ppm) de extrato lipídico de alecrim. Foi 
observado que os biodieseis aditivados em 
todas as concentrações apresentaram menor 
degradação que o sem aditivo, em todos os 
parâmetros avaliados. 
Na Figura 1 estão apresentados os espectros 
de ultravioleta, os quais estão representados 
por gráficos de absortividade versus 
comprimentos de onda. Como pode ser 
observado no comprimento de onda de 230 
nm, houve um aumento muito significativo do 
valor da absortividade do biodiesel sem aditivo 
em comparação com os aditivados com 
extrato. Em estudos sobre degradação de 
óleos vegetais, tem sido observado que em 
230 nm ocorre absorção de compostos 
provenientes de processos oxidativos como: 
dienos, cetonas, aldeídos, alfa e beta etileno.  
Tal comportamento frente às análises 
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espectrofotométricas está de acordo com 
todos os outros parâmetros e evidenciam 
novamente a ação protetora do extrato lipídico 
contra processos oxidativos. 
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Figura 1 – Gráfico Comparativo dos Biodieseis 
após o teste de Armazenamento em 
condições ambientes. 
 
A atividade antioxidante do alecrim é atribuída 
principalmente a presença de compostos 
fenólicos, entre os quais destaca-se o ácido 
carnósico. Tais compostos atuam na etapa de 
iniciação como na propagação do processo 
oxidativo, agem também como sequestradores 
de radicais e algumas vezes como quelantes 
de metais. Os produtos intermediários da ação 
dos fenólicos são relativamente estáveis, 
devido à ressonância do anel aromático 
apresentada por estas substâncias. 
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Figura 2 – Gráfico Comparativo dos Biodieseis 
após 6 horas de degradação no teste de 
estabilidade térmica. 

No teste de armazenamento em condições 
aceleradas, também foi possível observar a 
contribuição efetiva do extrato lipídico contra a 
degradação oxidativa. Foi observado que as 
viscosidades dos biodieseis aditivados, em 
geral, foram menores do que as observadas 
para os sem aditivo. Além disso, o biodiesel 
aditivado com 3000 ppm de extrato lipídico 
apresentou uma acidez 4,10% menor que a do 
biodiesel sem aditivo. Devido ao bom 

desempenho observado para o biodiesel 
aditivado com 3000 ppm de extrato lipídico, foi 
realizado para este biodiesel em especial o 
teste de estabilidade térmica. Verificou-se que 
após o teste: a acidez e a viscosidade do 
biodiesel aditivado foi cerca de 9% e 2,5% 
respectivamente menor que a do biodiesel 
sem aditivo. Também foi observado nas 
análises de ultravioleta, principalmente no 
comprimento de onda 230 nm, que o extrato 
lipídico minimizou significativamente a 
formação de compostos primários de 
oxidação, figura 2. 
  
CONCLUSÃO 
Os resultados apontam nos três testes, que a 
adição do extrato lipídico retardou os 
processos oxidativos. No teste de 
armazenamento em condições ambientes 
pode-se concluir que o que concentrações 
entre 500 e 1000 ppm são suficientes para 
promover a estabilidade do biodiesel. 
O teste de armazenamento em condições 
aceleradas evidenciou a concentração de 
3000 ppm como concentração ótima de 
extrato nas condições utilizadas capaz de 
retardar a degradação causada pela oxidação. 
Na estabilidade térmica o biodiesel aditivado 
com 3000 ppm de extrato lípidico foi eficaz 
para diminuir a degradação oxidativa. 
Portanto, diante dos resultados apresentados 
sugere-se o extrato lípidico como um 
antioxidante natural próprio para a utilização 
em biodiesel. 
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