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RESUMO 

 

A crescente demanda do uso de biodiesel como substituinte do óleo diesel comum e 

a obrigatoriedade da sua adição de 5 % em volume no diesel comercializado em território 

nacional, pela resolução nº 6 de 2009, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

têm levado ao desenvolvimento ou adaptações de metodologias analíticas para avaliar e 

quantificar o teor de biodiesel em diesel e verificar possíveis adulterações em sua 

formulação. 

Por esta razão, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) recomenda o uso de espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV-FT), 

para monitorar o controle da qualidade do biodiesel, sendo que as análises devem ser 

executadas utilizando células de transmissão ou o acessório de refletância total atenuada, 

que por sua vez utiliza seleneto de zinco e cristal de germânio como porta-amostra, 

demandando cautela na utilização deste pelo operador. 

Diante disso, neste trabalho investiga-se o uso de pastilhas de brometo de potássio 

(KBr) como porta-amostra alternativo para análises do teor de biodiesel em diesel por 

espectroscopia IV-FT e a validação do método utilizado. Assim sendo, foram preparadas e 

obtidos os espectros de misturas BX ((100-X) % em volume de óleo diesel e X % de 

biodiesel), afim de se obter a área da banda de C=O na região de 1735-1750 cm-1. 

Confeccionou-se curvas utilizando células de transmissão, acessório ATR e pastilhas de KBr, 

sendo que a primeira apresentou correlação de 0,9925, a com acessório ATR 0,939  e a 

última 0,9891. 

Para tornar os resultados mais satisfatórios, fatores interferentes como umidade, 

confecção das pastilhas e temperatura devem ser controlados. O estudo realizado pode 

sugerir que se mais pontos forem agregados à curva gerada utilizando pastilhas de KBr (R = 

0,9891), pode haver melhora significativa na correlação e aumento da confiabilidade dos 

resultados. 

 

Palavras-chave: espectroscopia IV-FT; biodiesel; pastilhas de KBr. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos o biodiesel tem se apresentado como um potencial substituinte do 

óleo diesel por ser  renovável, biodegradável e devido à sua miscibilidade, podendo ser 

misturado ao diesel mineral em qualquer proporção e adicionado em motores do ciclo diesel 

sem necessidade de adaptações (ROCHA, 2008). Ele é um composto formado pela mistura 

de alquilésteres de cadeia linear, obtida pela reação de transesterificação de óleos e 

gorduras com alcoóis de cadeia curta na presença de um catalisador (LÔBO, 2009). 

 O aumento do consumo do biodiesel e dos incentivos governamentais, tais como a 

obrigatoriedade da sua adição em 5% (v / v) por meio da resolução CNPE nº 6 de 2009, 

além de possíveis adulterações em sua formulação, têm demandado o controle da 

qualidade deste biocombustível para garantir que os consumidores recebam o produto 

dentro dos parâmetros de qualidade e regulamentações (BRASIL, 2009; PIMENTEL, 2006). 

 Diferentes técnicas têm sido utilizadas para quantificar o teor de biodiesel misturado 

ao diesel, dentre elas se destaca a espectroscopia na região do infravermelho (IV-FT), que 

permite maior rapidez, confiabilidade e determinação de diversas propriedades sem o 

tratamento prévio da amostra (PIMENTEL, 2006). Esta técnica torna-se adequada, 

principalmente pelo fato de tanto diesel quanto biodiesel terem funções orgânicas distintas. 

Enquanto no biodiesel encontra-se a função carbonila de ésteres metílicos ou etílicos, no 

diesel é marcante a presença de hidrocarbonetos. Assim, os espectros de infravermelho 

desses dois combustíveis possuem bandas específicas (GUARIEIRO, 2008). 

 A ABNT, por meio da NBR 15568:2008, recomenda dois tipos de análise para 

determinação do teor de biodiesel em diesel através de espectroscopia IV-FT. Uma diz 

respeito à análise em acessório de refletância total atenuada (ATR) e a outra em células de 

transmissão. O ATR possui alto valor agregado e as células de transmissão utilizam placas 

de sais iônicos que são frágeis, aumentando o custo de mão de obra, manutenção do 

aparelho e aquisição de peças de reposição (ABNT NBR 15568:2008; PAVIA, 2008). 

Uma alternativa é o uso de pastilhas de brometo de potássio (KBr) como porta-

amostra. Este sal iônico possui a propriedade de fluidez a frio, apresentando transparência e 

transmissão através da maior parte da região do IV médio (HOOLER, 2009). A desvantagem 

da utilização deste método é a alta higroscopicidade do KBr, podendo ser um interferente no 

espectro obtido (PAVIA, 2008). Assim sendo, o presente trabalho utiliza-se de 

espectroscopia IV-FT, juntamente com análise multivariada, com o objetivo de estabelecer 

modelos de calibração, para análise de biodiesel segundo a NBR 15568 utilizando pastilhas 

de KBr como porta amostra e posterior validação do método proposto. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. BIODIESEL E DIESEL 

Quimicamente o biodiesel é uma mistura de alquilésteres de cadeia linear, obtida da 

transesterificação dos triglicerídeos de óleos e gorduras com alcoóis de cadeia curta na 

presença de um catalisador (Figura 1), tendo como coproduto o glicerol (LÔBO, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este biocombustível é a alternativa mais viável para a substituição do diesel, por ter a 

capacidade de fazer funcionar um motor por compressão sem danificá-lo, além de ser 

biodegradável e ambientalmente correto (GUARIEIRO, 2008). Como resultado, o governo 

brasileiro lançou uma lei que obriga a adição do biodiesel ao óleo diesel, na concentração 

de 5 % (v / v) por meio da resolução nº 6 do CNPE de 2009 e estuda a possibilidade do 

aumento dessa concentração para até 20 % (v / v) nos próximos anos (BRASIL, 2009).  

 Com isso, tem sido cada vez maior o emprego ou adaptações de técnicas analíticas 

para quantificar o percentual de biodiesel contido em diesel, evitando adulterações e 

garantindo assim, a qualidade do produto. Dentre essas técnicas destaca-se a 

espectroscopia IV-FT (LIRA, 2006). 

 

2.2. QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE BIODIESEL EM DIESEL 

 Para garantir a qualidade do biodiesel é necessário estabelecer parâmetros de 

qualidade. A ANP é o órgão responsável por essa fiscalização, no intuito de verificar e 

detectar possíveis adulterações, bem como a presença de contaminantes no produto (LÔBO, 

2009). 

 No Brasil, os ensaios para determinar o teor de biodiesel em diesel são feitos com 

base na Norma ABNT NBR 15568:2008 (Biodiesel – Determinação do teor de biodiesel em 

óleo diesel por espectroscopia na região do infravermelho médio) que estabelece condições 

para analisar o teor de biodiesel nas concentrações de 0,5 % a 30,0 % (v / v). Para isso, 

sugere o uso do acessório ATR, ou de células de transmissão para obtenção dos espectros 

Figura 1. Reação de transesterificação de triglicerídeos. 
Fonte: Lôbo, et al.; 2009. 
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das amostras de referência. O teor de biodiesel em diesel é calculado utilizando-se um 

modelo de calibração multivariada, baseado no algoritmo matemático regressão por 

mínimos quadrados parciais (PLS), o qual emprega as medidas em absorbância do espectro 

IV-FT médio nas regiões de 1100-1200 cm-1 e 1735-1750 cm-1, que são regiões 

características dos estiramentos das ligações C-O e C=O de ésteres, respectivamente. 

Posteriormente, segue-se o processo de validação (ABNT NBR 15568, 2008). 

 

2.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 A validação de métodos analíticos determina o desempenho característico de um 

método, partindo-se de parâmetros como exatidão, precisão, seletividade, linearidade e 

faixa de trabalho, variações intra-laboratoriais e inter-laboratoriais (LEITE, 2004; SILVA, 

2006; INMETRO, 2010). 

 A NBR 15568 recomenda o emprego de espectros de amostras de biodiesel em 

diesel com concentrações conhecidas e que não foram utilizadas na etapa de calibração. 

Também são definidos o número de variáveis latentes para construção do modelo de 

calibração, devendo-se utilizar no mínimo duas delas (concentração e absorbância) (ABNT 

NBR 15568:2008). Guarieiro propõe o desenvolvimento de uma metodologia analítica de 

análise por IV-FT, utilizando calibração univariada, para quantificar o teor de biodiesel em 

diesel. Neste trabalho ela relata o uso de acessório ATR e cristal de germânio como porta-

amostra (GUARIEIRO, 2008). 

 

2.4. APLICAÇÕES DO IV-FT NA QUANTIFICAÇÃO DE BIODIESEL 

A espectroscopia IV-FT encontra muitas aplicações em linhas de produção e no 

controle de processos industriais (LOPES, 2004). Isso se deve ao fato de cada ligação ter 

sua própria frequência natural de vibração, assim o espectro IV-FT em duas moléculas de 

estruturas diferentes nunca são exatamente idênticos (PAVIA, 2008). 

 Aliado a isso, o uso dessa técnica apresenta certas vantagens: redução no tempo de 

análise, diminuição da quantidade de amostra, capacidade de quantificar e caracterizar 

substâncias complexas e não destruição do analito. Ela permite ainda a análise de sólidos e 

líquidos por meio de pastilhas de KBr (LOPES, 2004; SILVERSTEIN, 2007). 

 Como é recomendado o uso de células de transmissão ou acessório ATR, não há 

relatos do uso de pastilhas de KBr como porta-amostra para quantificar o teor de biodiesel 

em diesel. Soares, sugere o uso dessas pastilhas para análise qualitativa de substâncias 

viscosas em IV-FT. Ele analisou amostras de lanolina anidra e vitamina E  cofeterol e 

apresentou vantagens em sua metodologia como a simplicidade, o baixo custo e a rapidez, 

além da obtenção de espectros robustos ( NBR 15568:2008; SOARES, 2006). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 Adaptar o equipamento IRAffinity-1 da Shimadzu para análises do teor de biodiesel em 

diesel utilizando pastilha de KBr como porta amostra. 

 

3.2. Específicos 

 Adaptar o equipamento IRAffinity-1 da Shimadzu para análises de amostras sólidas. 

 Otimizar as análises do equipamento IRAffinity-1 da Shimadzu para amostras sólidas e 

líquidas utilizando pastilha de KBr como porta amostra; 

 Comparar a precisão e exatidão do método proposto com a metodologia de análise 

por ATR na quantificação de biodiesel em diesel. 

 Validar o método proposto na quantificação de biodiesel em diesel utilizando pastilha 

de KBr como porta amostra. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Confecção de pastilhas de KBr 

 

 O KBr de grau analítico (Sigma), é seco à temperatura de 120°C, em estufa, afim de 

se retirar umidade. As pastilhas são confeccionadas utilizando-se ~ 600,00 mg de KBr. Em 

seguida o KBr é macerado em almofariz de ágata, que apresenta superfície resistente à 

fricção. O material é levado a um pastilhador de aço inox, com 1,9 cm de diâmetro, 

posteriormente é colocado em prensa hidráulica da Solab e é submetido a uma pressão de 

8 toneladas por cerca de 10 minutos.  

 

4.2. Preparação das amostras 

 

4.2.1. Amostras sólidas 

Para amostras sólidas, pesa-se 3,00 mg do analito. Em seguida, ele é levado à 

estufa e submetido à temperatura de 110 °C por cerca de 30 min. Pesa-se ~ 600,00 mg de 

KBr (P.A.), previamente seco ou desidratado. O analito é misturado junto ao KBr, no ato da 

pulverização, em almofariz de ágata. Posteriormente é levado à prensa hidráulica onde é 

submetido a uma pressão de 8 toneladas por cerca de 10 min. 

 

4.2.2. Misturas BX 

As misturas BX foram preparadas conforme a norma NBR 15568, por diluição de 

biodiesel em óleo diesel e posterior homogeneização, utilizando pipetas automáticas de     

10 L, 100 L, 1000 L (Thermo Scientific). Foram preparadas soluções nas concentrações 

que variam de 0,05 % a 8,0 % (v / v), com intervalos de 0,05 %, totalizando 160 soluções. 

Para concentrações no intervalo de 8,0 % a 30,0 % (v / v), os intervalos foram de 0,5 %, 

totalizando 45 soluções. Todas as misturas BX foram armazenadas em local refrigerado. 

 

4.3. Obtenção de espectros IV-FT 

Os espectros das misturas BX foram obtidos no equipamento IRAffinity-1 da 

Shimadzu, com 16 varreduras, 4 cm-1 de resolução e formato final em absorbância. Os 

espectros de amostras sólidas, foram obtidos no mesmo equipamento, porém, com 64 

varreduras, 4 cm-1 de resolução e formato final em absorbância. As amostras de biodiesel 

foram analisadas aleatoriamente, obtendo-se primeiro o branco da análise (pastilhas de KBr 

sem o analito) e depois o espectro das pastilhas com o analito. Uma pequena camada da 

amostra é depositada sobre a pastilha, formando uma película de espessura inferior a 1 mm. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Confecção da pastilha 

 

As pastilhas de KBr, após maceração e prensagem, apresentaram espessura de cerca 

de 1 mm e ficaram semi-transparentes (Figura 2). É importante destacar que a qualidade da 

pastilha interfere significativamente na obtenção dos espectros, pois o KBr quando não bem 

macerado pode difratar o feixe infravermelho incidente gerando ruídos, além de sua 

higroscopicidade, sendo que a umidade interfere na obtenção dos espectros (PAVIA, 2008; 

HOLLER, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Análise de diesel e biodiesel 

 

O espectro da amostra de diesel (figura 3), obtido com pastilha de KBr e da amostra 

de biodiesel B100 (figura 4), mostram claras diferenças na região de 1100-1300 cm-1, onde 

muitas bandas presentes no biodiesel, não foram encontradas no óleo diesel. No óleo diesel, 

as bandas presentes em 2923, 1457 e 1380 cm-1, correspondem aos estiramentos das 

ligações de C-H, CH3- e  -CH2-, respectivamente. (ALISKE, 2007).  

 

Figura 2. (a) Pastilhador de aço inox. (b) Pastilha de KBr após maceração e prensagem. 

A B 

Figura 3. Espectro de amostra de diesel A (B0) 

A 
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Analisando-se o espectrograma do biodiesel observa-se que a banda ao longo da 

região de 1200 cm-1 é característica da deformação axial do grupo -C(C=O)-O do éster. 

Enquanto as bandas encontradas em torno de 1183 cm-1 são decorrentes da deformação 

assimétrica axial da ligação C-O. Uma diferença significante no espectro pode ser 

observada na região entre 1735 e 1750 cm-1, onde há absorção do pico corresponde às 

vibrações do grupo carbonila, presentes apenas em misturas diesel/biodiesel (LIRA, 2010). 

 

5.3. Análise do teor de biodiesel 

Como esperado, os espectros das amostras de biodiesel adicionado ao diesel (figura 

6), apresentaram bandas de absorções na região entre 1750 e 1735 cm-1. Logo, à medida 

que a concentração de biodiesel aumenta, a banda da ligação C=O consequentemente 

aumenta também. Na região de 1300 a 1100 cm-1 ocorre estiramentos da ligação C-O de 

ésteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros IV-FT de misturas BX 

Figura 4. Espectro de amostra de biodiesel (B100) 
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5.4. Validação do método proposto 

 

Conforme a norma NBR 15568, foi selecionada a região de 1735 cm-1 a 1750 cm-1 

para montar a matriz de calibração. Essa região foi escolhida por corresponder às vibrações 

de estiramento da ligação C=O, presente apenas em substâncias carboniladas como o 

biodiesel. Outras bandas de absorção, como C-O, não apresentam correlações confiáveis 

em função de compostos que contenham hidrocarbonetos também poderem apresentar 

absorções nesta faixa (GUARIEIRO, 2008). 

O estudo foi realizado pelo cálculo da área de absorção da vibração referente a 

carbonila e a quantidade teórica, em porcentagem, de biodiesel na mistura biodiesel/diesel. 

A correlação encontrada foi ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Os espectros 

foram registrados em três tipos de porta-amostra: em células de transmissão, acessório ATR 

e pastilhas de KBr. 
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transmissão com janela de CaF2 de 0,05 mm de caminho óptico. 

Figura 7. Curva de calibração para quantificação de mistura biodiesel/diesel utilizando 
pastilhas de KBr. 
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Avaliando os gráficos das intensidades de absorbância versus concentração, pode-

se perceber que a curva que apresentou melhor linearidade foi à qual se utilizou células de 

transmissão, fornecendo a equação y = 0,1139x + 0,0116 com correlação R = 0,9925. Vale 

ressaltar que, apesar de a curva obtida com pastilhas de KBr não demonstrar uma excelente 

linearidade, a mesma apresentou uma correlação boa, com R = 0,9891. 

Vale ressaltar que antes do início dessa etapa de validação, o espectrômetro para o 

qual o projeto havia sido proposto, Nicolet IR200 da Thermo Scientific, teve de ser trocado 

pelo aparelho IRAffinity da Shimadzu, em função da descalibração e impossibilidade de 

tornar as características de desempenho de métodos executáveis, o que comprometeria a 

qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos. 

 

 

5.5. Análise de sólidos 

 

Os espectros obtidos de amostras sólidas como a caulinita, apresentaram perfis 

similares aos encontrados na literatura, conforme Figura 3, que apresenta o espectrograma 

de caulinita obtido na literatura (a) e o espectro do mesmo analito obtido em laboratório (b). 

Observam-se perfis similares entre ambos espectros, destacando as bandas 

presentes em 3706, 3653 e 3621 cm-1, que correspondem aos estiramentos OH, assim 

como a banda em 916 cm-1 refere-se a deformação da hidroxila. Em 695, 754 e 800 cm-1, as 

bandas estão associadas a deformações de SiO, enquanto as bandas em 1001, 1034 e 

1100 cm-1 são estiramento de SiO. Todas essas vibrações são características da caulinita 

(CARNEIRO, 2003). 
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Figura 8. Curva de calibração para quantificação de mistura biodiesel/diesel utilizando 
acessório ATR. 
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 Conforme mostrado nos espectrogramas acima, misturas simples de sólidos podem 

ser analisadas qualitativamente. Porém, certas precauções devem ser tomadas ao fazer 

este tipo de análise, tais como a umidade do halogeneto, tempo de prensagem e secagem 

do KBr, pois se o halogeneto não estiver perfeitamente seco, bandas relacionadas aos 

estiramentos de hidroxila podem aparecer no espectro (STUART, 2004). 

 

  

Figura 9. (a) Espectro FT-IV de caulinita extraído da literatura (CARNEIRO, 2003). (b) Espectro 
de caulinita obtido em laboratório. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Com base nas curvas de calibração obtidas, pode-se verificar que a curva analítica 

que apresentou melhor correlação foi a confeccionada utilizando as células de transmissão. 

Porém, a curva confeccionada utilizando pastilhas de KBr, apresentou uma correlação boa 

para se tornar aplicável na quantificação do teor de biodiesel em óleo diesel. 

Entretanto, pelo fato dessa correlação não mostrar tendência linear em toda a sua 

extensão, fatores interferentes como umidade, confecção das pastilhas, temperatura devem 

ser controlados, afim de se minimizar erros associados aos procedimentos operacionais. O 

estudo realizado pode sugerir que se mais pontos forem agregados à curva confeccionada 

utilizando pastilhas de KBr, com R = 0,9891, pode haver melhora significativa na correlação 

e aumento da confiabilidade dos resultados. 

As misturas BX também apresentaram correlação espectral na região de 1735 cm-1 a 

1750 cm-1, refletindo a quantidade de biodiesel adicionado ao óleo diesel. Porém, faz-se 

necessário um maior estudo do comportamento da curva para intervalos menores de 

variação da concentração das misturas BX, além de análises estatísticas para iniciar o 

processo de validação. 

Os espectros obtidos de amostras sólidas, apresentaram perfis similares com os 

encontrados na literatura, indicando que os procedimentos realizados para as obtenções 

dos mesmos, podem ser utilizados para análises qualitativas de diversos analitos.  
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

  

Nº Descrição Ago 
2010 Set Out Nov Dez Jan 

2011 Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão Bibliográfica x x x x x x x x x x x x 

2 
Treinamento no Nicolet 

IR200 
 x           

3 
Adaptação do equipamento 

para análises sólidas 
  x x         

4 Otimização da metodologia    x x        

5 
Elaboração da Apresentação 

Parcial 
   x         

6 
Elaboração do Relatório 

Parcial 
    x        

7 
Desenvolvimento da NBR 

14638 
     x x x     

8 Validação da Metodologia         x x   

9 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 
        x x x  

10 
Preparação da 

Apresentação Final para o 
Congresso 

          x x 
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