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Introdução 

O biodiesel é um combustível constituído de mono-

alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, não 

tóxico e biodegradável. Obtido por exemplo, através 

de uma reação de transesterificação catalítica na 

presença de um óleo vegetal e metanol
1
. Apesar de 

ser atrativo por sua semelhança ao diesel, ele pode 

apresentar problemas quanto à sua estabilidade, 

geralmente relacionados a sua forma de 

armazenamento, as quais são estudadas para 

avaliar as melhores condições para evitar a 

formação de produtos de degradação indesejáveis, 

que comprometam a qualidade segundo a 

Resolução ANP (14/2012). O teor de éteres é um 

destes parâmetros, o qual é determinado através de 

análise cromatográfica com padronização interna 

(EN14103), considerando ésteres metílicos de C14 e 

C24
2
. O índice de acidez (ABNT NBR 14448) é outro 

fator importante que indica o grau de oxidação e de 

hidrólise no biodiesel, representando o potencial 

corrosivo do mesmo
3,4

. Este trabalho apresenta o 

acompanhamento da estabilidade de um biodiesel, 

quanto a estes parâmetros e a identificação dos 

possíveis ácidos graxos gerados no processo 

através da cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG/EM). 

Resultados e Discussão 

O biodiesel utilizado foi preparado pela empresa 

ECO100 Desenvolvimento Sustentado LTDA em 

escala piloto instalada na ETE – Alegria da 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de 

Janeiro (CEDAE). A amostra permaneceu 

armazenada em material metálico (aço-base) sob 

atmosfera aberta durante o período de um ano. As 

análises mensais do teor de ésteres e índice de 

acidez foram realizadas neste período. A 

identificação dos ácidos graxos (Tabela 1) foi feita 

não só em função do aumento do índice de acidez, 

mas também pela diminuição do teor de ésteres. 

Utilizou-se uma solução 500 µg.mL
-1

 de biodiesel 

em THF (tetrahidrofurano), acrescentando 100 µL  

do derivatizante MSTFA. Posteriormente foi feita a  

Tabela 1. Ácidos Graxos sililizados presentes na 

amostra de biodiesel. 

Ácido Tempo de 

Retenção 

% Relativa 

Hexadecanoico 30,385 15,5 

9-Octadecenoico 33,727 12,38 

Octadecanoico 34,225 6,46 

 

injeção da amostra derivatizada no CG/EM para que 

os ácidos sililizados fossem identificados. O índice 

de acidez passou de 0,22 para 17,00 mgKOH.g
-1

, 

enquanto o teor de ésteres diminuiu de 92,6 para 

45,0%, o que indica que um ambiente metálico na 

presença de oxigênio é um ambiente propício a 

hidrólise dos ésteres levando a formação novamente 

dos ácidos, alterando assim a estabilidade do 

produto. Considerando que o agente derivatizante 

irá atuar somente nos ácidos graxos livres, então 

após a análise por CG/EM da solução de biodiesel 

com o MSTFA foi realizada a identificação dos 

ácidos sililizados, o que levou para a determinação 

de 34,3% de ácidos graxos livres após um ano de 

armazenamento nessas condições. Considerando o 

maior valor de redução de ésteres, a diferença para 

o restante, pode ser atribuída a formação de 

polímeros.  

Conclusões 

Os ácidos graxos livres identificados no produto 

corroboram com o aumento do índice de acidez e a 

diminuição do teor de ésteres, indicando que este 

tipo de produto não deve ser estocado sob estas 

condições antes de sua utilização.  
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