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Introdução 

O biodiesel é um biocombustível produzido a partir 

da reação de transesterificação de óleos vegetais ou 

gorduras animais com alcoóis de cadeia curta na 

presença de um catalisador. Em média, a produção 

de biodiesel gera cerca de 10 % em volume de 

glicerina, co-produto da reação. Assim, 

considerando-se a produção nacional de biodiesel, 

tem-se elevada quantidade de glicerina disponível. A 

glicerina bruta é uma mistura de glicerol, água, 

álcool de cadeia curta, sais inorgânicos (residual do 

catalisador, processo de lavagem e etapa de 

neutralização), ácidos graxos livres, 

monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos, triglicerídeos 

da matéria-prima, biodiesel e uma variedade de 

compostos não-glicerinosos¹. O residual de álcool 

de cadeia curta na mistura glicerinosa pode afetar o 

ponto de fulgor do produto, potencializar sua 

toxicidade, formar reações paralelas e dificultar a 

separação de fases. Desta forma, atualmente a 

glicerina bruta não caracterizada se tornou inviável 

como insumo para aplicações industriais na 

gliceroquímica. Neste contexto, propõe-se a 

validação de um método de quantificação do teor de 

álcool em glicerina bruta. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, realizou-se ensaios de quantificação de 

metanol utilizando-se a norma EN 14110 (teor de 

metanol em biodiesel). Nesses ensaios os 

resultados de recuperação mostraram-se 

insatisfatórios, sendo de 15,3 % para amostra de 

glicerina contendo 1 % (m/m) de metanol e de 17,0 

% para amostra contendo 5 % (m/m). Desta forma, 

os resultados mostram que a utilização direta das 

condições cromatográficas da metodologia para o 

biodiesel pode não ser apropriada para a glicerina. 

A otimização das condições cromatográficas foi 

delineada com planejamento univariado para os 

parâmetros de amostragem headspace: temperatura 

de aquecimento (TA) de 70 a 105 ºC, tempo de 

estabilização (TE) de 1 a 15 minutos e mantendo 

constante o volume injeção da fase vapor em 500 

µL. A condição ótima alcançada foi de 95 °C e 10 

minutos (figura 1). 
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Figura 1. Variação da resposta (área do pico) em função da TA 
(A) e do TE  (B). 

 
A linearidade foi satisfatória sendo o coeficiente de 
correlação linear (r²) maior que 0,95 e a variância 
dos resíduos da regressão linear não significativa 
estatisticamente, ou seja, há uma correlação 
aceitável entre a resposta medida e a concentração 
do analito (Tabela 1). Obteve-se boa recuperação 
para os níveis de dopagem de 0,25 % (m/m),  
1,5 %(m/m), 4,0 % (m/m) e 8,0 % (m/m). O método 
apresentou baixos limites de detecção e de 
quantificação.  
 

Tabela 1. Resultados da validação 

 Requisitos                                      Valor 
Faixa linear 0,0 – 10 %(m/m) 
Linearidade y = 4,7.10

-7
 x  e r²= 0,9857 

ANOVA(α =0,05): Fcal.(0,005) < Ftab. (4,747) 
LD 0,00013 % (m/m) 
LQ 0,00089 % (m/m) 
 
Recuperação 

0,25 % (m/m) de metanol: 91% 
1,5% (m/m) de metanol: 97% 
4,0 % (m/m) de metanol: 95% 
8,0 % (m/m) de metanol: 85% 

Repetividade*   r = 0,010 %(m/m)  
     * Calculada conforme a norma ISO 5725-2. 

Conclusões 

O método proposto apresentou-se seletivo, robusto, 

linear e repetitivo para quantificar o teor de alcoóis 

de cadeia curta em glicerina bruta. 
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