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Resumo - No presente trabalho foi estudada a estabilidade ao armazenamento de biodieseis obtidos a partir de 

óleos de soja, canola, milho e girassol. Os diferentes biodieseis foram produzidos a partir da reação de 

transesterificação e foram armazenados em frascos protegidos da luz a temperatura ambiente. Algumas 

propriedades foram monitoradas a cada mês por oito meses consecutivos. As propriedades analisadas foram 

índice de acidez, índice de refração e cor. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que o índice de 

acidez e o índice de refração não apresentaram variação significativa no tempo de armazenamento estudado. 

Entretanto, houve variações importantes no parâmetro cor, indicando a presença de compostos provenientes do 

processo de autoxidação. Os resultados em geral sugerem que os biodieseis provenientes de óleo de soja, canola, 

milho e girassol apresentam estabilidade satisfatória do tempo de armazenamento estudado. 
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Abstract - In this work the storage stability of biodiesel obtained from soybean oil, canola, corn and sunflower. 

The different biodiesel were produced from the transesterification reaction and were stored in bottles protected 

from light at room temperature. Some properties were monitored for eight consecutive months. The properties 

examined were acid value, refractive index and color. From the results we conclude that the level of acidity and 

refractive index did not show significant variation in storage time studied. However, there were significant 

variations in the color parameter, indicating the presence of compounds from the oxidation process. The results 

generally suggest that biodiesel from soybean oil, canola, corn and sunflower present satisfactory stability of the 

storage time studied. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil, a maior parte do biodiesel é produzida a partir de óleo de soja, 

pois é a cultura mais consolidada e com escala para atender este mercado [1]. Além de a soja 

ser um produto com alto valor de mercado, a dependência de um único tipo de óleo vegetal 

para produção de biodiesel possui alto risco, pois a matéria prima pode faltar ou apresentar 

alto custo devido a possíveis desastres climáticos, além de fatores sazonais, competição com 

produção de alimentos, entre outros. Portanto, estudar as características dos biodieseis 

provenientes de óleos de diferentes oleaginosas é muito importante para que a disponibilidade 

e custo desse combustível não sejam prejudicados.  

Entretanto na produção de biodiesel, uma das grandes preocupações é a conservação do 

produto para que ele possa resistir ao tempo de estocagem sem se oxidar até que seja 

consumido pelo motor do automóvel. Como o biodiesel tem como principal matéria prima o 

óleo vegetal, que é um produto que, devido à sua estrutura, é passível de oxidação, esse 

combustível fica suscetível à fácil oxidação. [2]. 



 

 

Devido a isso, o presente projeto trás uma proposta de estudar sistematicamente a 

estabilidade ao armazenamento dos biodieseis obtidos dos óleos provenientes de canola, 

girassol e milho comparados ao proveniente do óleo de soja, a partir da avaliação de 

propriedades físico-químicas como índice de refração, cor e acidez. 

 

METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo principal do projeto, se fez necessário realizar os seguintes 

estágios metodológicos intermediários: produção dos biodieseis dos óleos de canola, soja, 

girassol e milho a partir da reação de transesterificação com metanol e catalisador básico; 

purificação dos biodieseis; caracterização dos biodieseis produzidos a partir de medidas de 

índice de acidez, índice de refração e cor em triplicata; armazenamento dos biodieseis em 

frascos protegidos da luz a temperatura ambiente; monitoramento das propriedades citadas 

uma vez por mês por oito meses consecutivos.  

 

RESULTADOS 

Neste estudo, observou-se que, embora os biodieseis derivados de diferentes óleos 

vegetais apresentem constituintes graxos diferentes, não houve diferença significativa entre as 

variações do índice de acidez dos biodieseis com o tempo de armazenamento.  

O índice de acidez expressa a presença de compostos de caráter ácidos, especialmente 

ácidos graxos livres, indicando diretamente a ocorrência de processos oxidativos induzidos 

por reações radicalares ou hidrólises [3].
 
Quanto maior o índice de acidez mais oxidado estará 

o biodiesel. 

Os valores de índice de acidez dos biodieseis não ultrapassaram o valor permitido pela 

Resolução n° 7 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que 

corresponde a 0,5 mg de KOH/g de biodiesel, no tempo de armazenamento estudado. 

O gráfico da figura 1 relaciona a taxa de variação do índice de acidez (IA/I0) dos 

biodieseis ao tempo de armazenamento. 
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Figura 1. Variação do índice de acidez (IA/I0) dos biodieseis com o tempo de armazenamento. 

 

O índice de refração é um parâmetro que pode indicar a formação de dímeros, trímeros 

e de polímeros que surgem devido às reações decorrentes do processo de degradação do 



 

 

biodiesel [4]. Também não houve diferença significativa entre as variações do índice de 

refração dos diferentes biodieseis com o tempo de armazenamento. 

O gráfico da figura 2 mostra a relação entre a variação do índice de refração (IR/IR0) 

dos biodieseis e o tempo de armazenamento destes. 
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Figura 2. Variação do índice de refração (IR/IR0) dos biodieseis com o tempo de 

armazenamento. 

 

A cor é um parâmetro importante, pois o aumento da cor é um indicativo que outras 

propriedades do biodiesel também foram afetadas. Verificou-se, durante o tempo de 

armazenamento, um comportamento diferente das variações de cor dos biodieseis. Os 

biodieseis de soja e girassol comportaram-se de maneira semelhante, com aumento contínuo 

da cor com o tempo; entretanto, nos biodieseis de canola e milho, foram observadas 

diminuição da cor após 84 dias de armazenamento com posterior aumento de cor. 

O gráfico da figura 3 mostra a relação entre a variação da cor (C/C0) dos biodieseis e o 

tempo de armazenamento destes. 
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Figura 3. Variação da cor (C/C0) dos biodieseis com o tempo de armazenamento. 



 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Neste estudo comparativo entre biodieseis obtidos a partir óleos provenientes de 

diferentes oleaginosas, foi observado que as propriedades físico-químicas acidez e índice de 

refração não apresentaram diferenças significativas entre os biodieseis de soja, canola, milho 

e girassol. Entretanto, houve diferença significativa no parâmetro cor; contudo, os resultados 

em geral sugerem que os biodieseis provenientes de óleo de soja, canola, milho e girassol 

apresentam estabilidade satisfatória do tempo de armazenamento estudado. 
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