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Introdução 

 Adulterações de combustíveis
1-4

 ainda são comuns 

e ocorrem pela adição de um produto mais barato 

ao invés de um mais caro, visando enriquecimento 

ilícito. A adição de óleos e graxas residuais (OGR) 

resultante de fritura (não transesterificado) ao diesel, 

ao invés de biodiesel, é uma das adulterações mais 

fáceis e usuais devido ao óleo vegetal possuir boa 

miscibilidade no diesel
1
. O presente trabalho 

descreve uma metodologia para determinação da 

adulteração do diesel por óleo residual ou por 

excesso de biodiesel. O procedimento consiste na 

construção de uma curva de calibração usando 

como eixo x os valores das concentrações dos 

padrões e como eixo y os valores das áreas 

integradas dos espectros na região de 365 nm a 715 

nm de emissão. Utilizou-se um espectrofluorímetro 

Q-798FIL da Quimis e cubetas de quartzo de 1 cm. 

As amostras foram excitadas com um LED de 400 

nm e a emissão foi detectada de 335 a 1018.92 nm 

em intervalos de 0,38 nm. Os padrões consistiram 

de misturas de biodiesel em diesel e de OGR em 

diesel nas concentrações de 0 a 100% a saber: 0% 

2%, 6%, 8%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 

45%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Os 

padrões foram analisados por espectrofluorimetria 

total sem qualquer tratamento prévio sendo utilizada 

a fluorescência natural dos fluidos. Os espectros 

foram integrados usando o software Origin Pro8
®
. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra o gráfico obtido relacionando as 

áreas integradas dos espectros e as concentrações 

dos padrões das misturas de biodiesel em diesel e 

de OGR em diesel na faixa de 0-100%. Observa-se 

que as curvas foram bem ajustadas para uma 

equação do 2º grau com R
2
 de 0,979 para OGR em 

diesel e 0,993 para biodiesel em diesel. No entanto, 

para as concentrações de até 25% foi possível um 

ajuste linear adequado para as duas séries de  

dados como se observa na Figura 2 com R
2
 de 

0,944 para biodiesel em diesel e 0,978 para OGR 

em diesel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gráfico de % de área integrada x 

concentração de OGR ou biodiesel em diesel na 

faixa de 0-100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Gráfico de % de área integrada x 

concentração de OGR em diesel na faixa de 0-25% 
 

Conclusões 

A metodologia desenvolvida mostrou-se adequada 

para a determinação da adulteração do diesel por 

óleo residual ou por excesso de biodiesel. 
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