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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  

Os biocombustíveis são alternativas de natureza 

renovável e que geram menos impacto quanto à liberação de 

poluentes atmosféricos (Othman et al., 2017; Sakthivel et al., 

2018). No Brasil, os biocombustíveis estão sendo 

incorporados à matriz energética do país desde 2008, por 

meio de leis que determinam a obrigatoriedade de sua adição 

(ANP, 2019). Segundo a ANP, o diesel rodoviário 

(classificado como diesel B) recebe a adição obrigatória 

mínima de 11% e máxima de 15% de biodiesel. O diesel 

marítimo (classificado como diesel A) ainda não recebeu a 

obrigatoriedade da adição de biodiesel, mas com a política 

de expansão do marco legal estabelecido com o 

RENOVABIO, em breve teremos que conhecer como se 

comportará a mistura quanto à estabilidade ao 

armazenamento. As vantagens e suscetibilidades do uso de 

biodiesel em diesel rodoviário já são bem conhecidas (Bento 

et al., 2016). Segundo a literatura, a Marinha Americana já 

testou uma isoparafina sintetizada (SIP-76), misturada ao 

diesel marítimo (NATO F-76), na tentativa de reduzir a 

dependência de recursos fósseis, sem a necessidade de 

nenhuma modificação ao equipamento existente (Fu et al., 

2019). No Brasil, Prucole, (2014) avaliaram amostras de 

diesel naval nas misturas de 2,5 e 10% de biodiesel de soja 

quanto à combustão. A higroscopicidade do biodiesel e as 

condições de estocagem dentro das embarcações para a 

mistura (Bx) devem ser investigadas, considerando os 

ambientes marítimos (alto teor de umidade) e flutuações de 

temperatura (Fu et al., 2019). A incorporação de água pode 

ocorrer por problemas de vedação ou pela condensação da 

umidade nas paredes dos caminhões e tanques. O contato 

direto com a água livre que se forma favorece o crescimento 

de microrganismos (presentes no ar e no combustível 

naturalmente), que é constatado pela presença de biofilmes 

que se formam na interface óleo-água ou ficam aderidos às 

paredes do tanque, comprometendo a qualidade final do 

combustível. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto da 

adição de 10 e 20% de biodiesel ao óleo diesel marítimo, com 

relação à formação de lodo de origem biológica, utilizando-

se como inóculo uma amostra do biofilme formado 

diretamente de tanques de armazenamento de uma 

embarcação (condição real).  

 

2 - Material e Métodos 

Foram utilizadas amostras de biodiesel produzido a 

partir de soja comercial. O óleo diesel marítimo foi coletado 

diretamente do tanque de uma embarcação no Rio de Janeiro, 

acondicionado e enviado ao LABBIO-RS em frascos de 100 

mL. As misturas de biodiesel (10 e 20%) com diesel naval, 

foi preparada no laboratório.  

A formação de lodo biológico foi conduzida em 

frascos de vidro previamente esterilizados, utilizando-se uma 

fase aquosa e uma fase oleosa. Os experimentos foram 

classificados quanto à fase oleosa utilizada, sendo que em 

todos os casos, foi utilizado como fase aquosa o meio 

mineral Bushnell & Haas (1941). Foram utilizadas as 

condições de fase oleosa: óleo diesel marítimo puro e com as 

misturas correspondentes de 10 e 20% de biodiesel. Os 

frascos contendo a fase aquosa foram esterilizados em 

autoclave por 15 minutos, a 121ºC e 1atm, antes de ser 

adicionada a fase oleosa. Os combustíveis foram 

esterilizados por filtração em membrana filtrante de acetato 

de celulose de 0,22 µm, da Millipore. O experimento foi 

realizado em triplicata, sob a temperatura ambiente com 

repetições destrutivas, sendo avaliado após 7, 14, 21 e 28 

dias. Para comparação dos experimentos, foi utilizado um 

controle (sem adição do inóculo) estéril. 

Foi utilizado 150 µL de um inóculo não 

caracterizado (conforme preconizado na Norma ASTM 

E1259-16) de um biofilme formado na interface da amostra 

enviada diretamente de um tanque de estocagem de uma 

embarcação com óleo diesel marítimo.  

Foram realizadas medidas de pH da fase aquosa, 

visando a detecção da natureza de possíveis metabólitos 

(ácida e/ou básica), determinadas à temperatura ambiente 

com auxílio de um pHmetro digital modelo DM-32 da 

Digimed.  

Medidas da tensão superficial foram determinadas 

em um medidor de tensão superficial digital (Gibertini 

Digital Tensiometer, Milão, Itália), utilizando-se o método 

da placa de Wilhelmy. Para a medida, foram utilizados cerca 

de 10 mL de fase aquosa, após a filtração, na ausência de 

biomassa. Para a calibração do aparelho, utilizou-se como 

padrões líquidos água destilada (72,0 mN.m-1) e etanol (24,0 

mN.m-1). 

Foi realizada a detecção de enzimas envolvidas na 

etapa de degradação do biodiesel, como a lipase, produzidas 

pelos microrganismos presentes no inóculo. Assim, alíquotas 

de 2 µL da fase aquosa, de todos os tempos amostrais, foram 

colocados sobre a superfície de meio de cultura com o meio 

rodamina B (Kouker G. & Jaeger K.E., 1987) e a 

interpretação se deu através da leitura da placa em um 

transluminador da marca Bother.  

A biomassa formada na interface óleo-água em cada 

tempo, foi registrada com fotografias do microcosmo (fase 

óleo-interface-fase aquosa). 

Foram preparados discos de papel filtro (marca J 

Prolab, gramatura 80, espessura 205 µm, porosidade 14 µm), 

que foram mantidos em estufa a 30°C, por 48 horas. Após 

esse período, foram transferidos diretamente para um 

dessecador (por 48 horas), de onde foram retirados para a 

pesagem em balança de precisão. Após a separação da fase 
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oleosa, a biomassa formada foi filtrada e os discos de papel 

impregnados com biomassa receberam o mesmo tratamento 

antes da pesagem final em balança.  

A análise estatística (análise de variância; teste de 

Tukey p 5%), de crescimento, pH e tensão superficial foi 

realizada com o (PAST versão 3.25).  

 

3 - Resultados e Discussão 

Durante 28 dias de experimento, foi observado o 

crescimento microbiano a partir dos microrganismos 

(inóculo) presentes no tanque de armazenamento de diesel 

marítimo (Figura 1). Ocorreu a formação de um biofilme 

membranoso na interface óleo-água nas diferentes condições 

B0, B10 e B20. Para o tratamento B0 foi observado um 

crescimento de 8,7 mg e 30,5 mg, para o B10 a biomassa foi 

de 14,6 mg e 41 mg e, para o tratamento B20, 19,5 mg e 44,3 

mg, nos tempos 7 e 14 dias, respectivamente, não havendo 

diferenças estatisticamente significativas entre os 

tratamentos nesse período. Aos 21 dias, houve uma 

diferenciação nos valores de biomassa entre os três 

tratamentos, onde a biomassa do tratamento B20 (93,5 mg) 

triplicou em relação ao valor de biomassa do tratamento B0 

(30,6 mg) e duplicou em relação ao tratamento B10 (52,4 

mg). No tempo de 28 dias, a biomassa do tratamento B20 

(245,7 mg) continuou apresentando um valor maior em 

comparação aos outros tratamentos, diferindo 

estatisticamente dos demais. A biomassa do tratamento B0 

(101,6 mg) apresentou um valor maior do que a biomassa do 

B10 (56 mg) neste tempo amostral.  
 

 
Figura 1. Valores de biomassa (mg) obtidas nos tempos 

amostrais 7, 14, 21 e 28 dias para os tratamentos B0 (diesel 

puro) e misturas com biodiesel (B10 e B20) com inóculo. 

  

O pH da fase aquosa dos tratamentos não 

apresentou variação estatisticamente significativa com 

relação ao tratamento controle (pH 7,2) em nenhum dos 

tempos amostrais avaliados. 

As medidas de tensão superficial da fase aquosa 

apresentaram redução dos seus valores médios de 

61,8mN.m-1 para 36,3 mN.m-1, observados no tempo inicial 

e no tempo final (28 dias), respectivamente. As medidas de 

tensão superficial das amostras após 28 dias apresentaram 

diferenças significativas em relação ao tempo inicial 

(p<0,05). A presença de biodiesel (natureza da molécula) na 

mistura, pode ter contribuído para a redução da medida de 

tensão superficial observada. 

Tabela 1. Valores de tensão superficial (mN.m-1) dos tempos 

inicial e final para os tratamentos B0, B10, B20 com e sem 

inóculo. 

 

Foi detectada a produção de lípase (enzima 

responsável pela degradação de ésteres), pelos 

microrganismos nas condições com B0, B10 e B20 no 14° e 

28° dia.  

 

4 – Conclusões 

Os resultados de lodo biológico produzido nas 

condições estabelecidas em 28 dias sugerem que a adição de 

biodiesel ao diesel marítimo, impactará a condição de 

estocagem, pela maior biomassa formada. Na fase aquosa 

das amostras, não foi observada redução significativa nos 

valores de pH, enquanto a redução observada nos valores das 

medidas de tensão superficial pode ser atribuída à 

capacidade surfactante do biodiesel presente nas condições 

avaliadas.  
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