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1 - Introdução
A preocupação com perdas econômicas no setor de 

combustíveis é uma questão de interesse mundial, sendo 
que problemas associados à contaminação microbiana de 
diesel e biodiesel, durante o transporte e o armazenamento, 
são de grande preocupação neste sentido1 5. A demanda 
mundial por combustíveis oriundos de fontes alternativas de 
energia, como o biodiesel, vem aumentando anualmente. 
Além de sua origem ser matérias primas renováveis outras 
características associadas ao biodiesel o tornaram 
ambientalmente aceitável no mercado mundial de 
transportes 6-8. Porém a adição do biodiesel ao diesel, torna 
o combustível mais suscetível ao ataque microbiano, 
levando a formação de biofilmes nos tanques, e prováveis 
danos, como entupimentos de filtros e danificar 
componentes do motor dos veículos que vierem a ser 
abastecido 1-5, 9-10.

Os objetivos do estudo foram avaliar o 
crescimento microbiano na interface óleo-água, 
quantificando a biomassa (mg), e análise da degradação de 
ésteres de ácidos graxos e alcanos por GC/qMS. 

2 - Material e Métodos
2.1 Crescimento Microbiano 
Foi avaliada a condição de armazenamento de B0, B5, B10, 
B50 e B100, em frascos de vidro (200 mL) com 20 mL de 
Meio Mineral Bushnell-Hass (Bushnell and Haas, 1941), e
10 mL do combustível previamente esterilizado por 
filtração com membrana. O experimento foi conduzido em 
triplicata, em estufa a 28°C. A contaminação do 
combustível foi a partir de um inóculo microbiano não 
caracterizado (Norma ASTM E1259-1014). A estimativa da 
contaminação inicial foi de 5 log UFC.ml-1 de bactérias, 4 
log UFC.ml-1 para fungos. 

A biomassa formada na interface óleo-água foi 
recuperada e quantificada de acordo com Bücker et al. 
(2011) 7 aos 0, 10, 20, 30 e 60 dias. 

2.2- Degradação dos ésteres de ácidos graxos do biodiesel e 
alcanos do diesel por (GC/qMS)  

A quantificação dos ésteres de ácidos graxos 
majoritários em B5, B10, B50 e B100 e a quantificação dos 
alcanos em B0, B5, B10 e B50 foi determinada por 
GC/qMS (QP2010 Ultra, Shimadzu, Toquio, Japão)
equipado com auto injetor split/splitless AOC20i. A 
separação cromatográfica foi realizada em uma coluna DB-
5, metil silicone com 5% de grupos fenil e 95% 
metilpolisiloxano (60 m × 0,25 mm d.i. × 0,25 µm  Ohio 

Valley Specialty Company, Marietta, Ohio, EUA). Nas 
condições determinadas por Cunha et al. (2013)11. Para 
análise do biodiesel foram injetadas soluções com 6 padrões 
de ácidos graxos (C14:0, C16:0, 17:0, C18:0, C18:1, 
C18:2) (SigmaAldrich)na faixa de 0,5 a 1500 mg L-1, com 
as quais se delineou uma curva analítica de acordo com 
Cunha et al. (2013)11. O padrão interno utilizado foi C19:0 
(metil ricinolêico) (Sigma Aldrich) na concentração de 100 
mg.L-1. Para a análise do diesel foram injetadas soluções de 
uma mistura padrão de alcanos saturados C7-C40 (Supelco, 
Sigma Aldrich) na faixa de 0,5 a 50 mg L-1, com as quais se 
delineou uma curva analítica. O padrão interno utilizado foi 
Naftaleno Deuterado (nC10) (Sigma Aldrich) na 
concentração de 30 mg.L-1.

Para a análise, 10 mg de amostra foram diluídas 
em 10 ml de diclorometano (DCM). Em cada vial, 
adicionou-se 900 µl de DCM, 300 µl da amostra 
previamente diluída, e 300 µl do padrão interno. O
percentual de biodegradação foi calculado da seguinte 
maneira: % biodegradação= [(concentração ésteres de 
ácidos graxos ou alcanos no controle- concentração dos 
ésteres de ácidos graxos ou alcanos na amostra)/ 
concentração do ésteres de ácidos graxos ou alcanos na 
amostra controle]× 100. 

3 - Resultados e Discussão
Na Figura 1 são apresentados os valores do peso 

seco da biomassa formada na interface óleo-água pelos 
microrganismos do inóculo microbiano não caracterizado.
Verificou-se a adição do biodiesel favoreceu o crescimento 
na interface óleo-água, sendo que a biomassa formada em  
B100, B50, B10 e B5 foi 91,3%,83,3%, 72,2% e 75,0%, 
respectivamente, maior que a biomassa formada em B0, ao 
final de 60 dias.  

Figura 1. Valores de peso seco (mg) da biomassa formada na 
interface óleo-água nos tratamentos contendo B0, B5, B10, B50 e 
B100; aos 10, 20, 30 e 60 dias,  

Vários estudos5 têm mostrado que a adição de 
biodiesel ao diesel tem influenciado positivamente o 
crescimento microbiano, embora não exista uma 



6° Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel 
9º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel 

NATAL  RIO GRANDE DO NORTE 
22 a 25 DE NOVEMBRO DE 2016

correlação linear entre o teor de biodiesel na mistura e o 
crescimento microbiano.  

A degradação do biodiesel é apresentada na Tabela 
1. O biodiesel utilizado contém 90% soja e 10% sebo em 
sua composição. Em B100, C16 e C17 apresentaram as 
maiores porcentagens de degradação, degradação de C18 
foi C18:1>C18:2>C18:0. Nas misturas, a degradação 
individual dos ésteres de ácidos graxos diminuiu a medida 
que aumentou-se a concentração de biodiesel; exceto 
C18:1, em B50. Em relação a ordem de biodegradação dos 
C18 avaliados, verificou-se que nas misturas B5, B10, e 
B50 a porcentagem de degradação foi 18:1>C18:2>C18:0.
A Tabela 2 apresenta o percentual de degradação dos n-
alcanos. Verificou-se que nas misturas, B50 e B10, 9 dos 11 
n-alcanos analisados apresentaram as maiores porcentagens 
de biodegradação.  

Tabela 1: Porcentagem da degradação dos ésteres de 
ácidos graxos avaliados presentes nas misturas B5, B10, 
B50 e em B100 após 60 dias de incubação. 

Biodegradação (%)*
Ésteres de ácidos graxos B100 B50 B10 B5
Metil Miristato (C14:0) 19,0 38,3 - -
Metil Palmitato (C16:0) 20,1 10,6 12,6 25,5
Metil Heptadecanoato(C17:0) 100 - - -
Metil Estearato (C18:0) 13,5 1,5 16,0 17,5
Metil Oléico (C18:1CIS) 18,0 25,7 12,6 34,5
Metil Linoléico (C18:2) 16,7 10,9 17,2 27,7

- não se verificou biodegradação 

Tabela 2. Porcentagem da degradação dos alcanos (C10-
C20) avaliados presentes nas misturas B5, B10, B50 e em 
B0 após 60 dias de incubação. 

Biodegradação (%)
Alcanos B0 B5 B10 B50

C10 6,3 17,4 22,9 *
C11 7,9 4,9 3,0 1,4
C12 * 2,4 6,9 3,0
C13 9,2 13,5 7,0 19,6
C14 7,9 14,7 8,9 21,8
C15 9,6 6,4 16,3 18,5
C16 14,5 36,1 22,8 21,5
C17 * 16,1 35,6 17,4
C18 24,2 16,9 18,4 57,1
C19 38,3 18,3 61,3 *
C20 20,5 65,0 11,9 72,1

*não se verificou biodegradação 

Para ter uma maior compreensão dos resultados, 
realizou-se um PCA que agrupou as misturas de diesel e 
biodiesel com a maior porcentagem de degradação dos 
ésteres de ácidos graxos do biodiesel, ou com a maior 
porcentagem de degradação do n-alcanos do diesel em cada 
amostra (Figura 2). A maior degradação do éster C16:0 
ocorreu nas amostras da mistura B5, em que se observou as 
maiores porcentagens de degradação nos n-alcanos C10 e
C16. A mistura B10 apresentou-se correlacionada aos 
maiores percentuais de biodegradação dos n alcanos C10,
C12, C17 e C19. O maior percentual de biodegradação do 
metil éster C14:0 está correlacionado a B50, que também 

apresentou correlação com as maiores porcentagens de 
biodegradação dos n-alcanos C13, C14, C15, C18 e C20

Recentes estudos mostram que o biodiesel é mais 
biodegradável que o óleo diesel, além disso pode causar um 
efeito sinérgico, aumentando a biodegradação dos 
componentes do óleo diesel5. O aumento da degradação do 
óleo diesel, bem como das misturas de diesel e biodiesel, 
quando comparado ao diesel de petróleo são o 
cometabolismo, em que o biodiesel atua como uma fonte de 
nutrientes e energia para os microrganismos que 
consumirão os hidrocarbonetos e irão biodegradar o óleo 
diesel; e, o outro fator, está relacionado às propriedades dos 
ésteres de ácidos graxos, que solubilizam os componentes 
do óleo diesel, aumentando a área de contato com óleo para 
os microrganismos5,10,12, 13. 

Figura 2: Análise dos componentes principais dos resultados 
relacionados a biodegradação dos ésteres de ácidos graxos e n-
alcanos, em relação ao tratamento (B0, B5, B10, B50 e B100) e a 
biomassa formada na interface óleo-água (mg).

4 Conclusões
Verificou-se que a presença do biodiesel favoreceu 
positivamente o crescimento microbiano na interface óleo-
água, e a condição com o biodiesel puro (B100) apresentou 
a maior biomassa. Os microrganismos que compuseram o
biofilme foram capazes de metabolizar os n-alcanos e os 
ésteres de ácidos graxos sendo que as porcentagens de 
degradação dos ésteres de ácidos graxos foram maiores em 
B5>B10>B50; e, B100 apresentou valores intermediários 
de degradação; a biodegradação dos alcanos foi maior em 
B50 e B10> B5, seguido de B0. 
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