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Introdução 

A adição de metanol em combustíveis automotivos é 

um fator que tem despertado grande preocupação 

para a sociedade, seja pelos aspectos ambientais, 

de saúde ou fiscal. A Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP é o órgão 

regulador das atividades que integram a indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis no 

Brasil. A ANP especifica por meio das Resoluções 

nº 7/2011 e nº 57/2011, para etanol e gasolina, 

respectivamente, os teores máximos permitidos de 

metanol em cada um desses combustíveis. De 

acordo com o regulamento técnico das referidas 

resoluções, a Cromatografia Gasosa (CG) é o 

método referenciado para a determinação e 

quantificação de metanol, baseado na norma ABNT 

NBR 16041:2012. Nesse aspecto, a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) se configura como uma 

ferramenta importante para identificação e 

quantificação simultânea de vários compostos em 

matrizes complexas, levando em consideração o 

limite de detecção e sobreposição de sinais. O 

presente trabalho apresenta a quantificação de 

metanol em combustíveis automotivos (etanol e 

gasolina), utilizando as técnicas de CG e RMN de 
1
H, bem como o comparativo entre os dois métodos 

utilizados. 

Resultados e Discussão 

Considerando que as resoluções nº 7/2011 e nº 

57/2011 permitem 1,0 %v/v de metanol em etanol e 

0,5 %v/v na gasolina do tipo C, foram preparadas 

soluções com sete concentrações utilizando metanol 

em etanol P.A. variando de 0,25 a 3,00 %v/v para 

ambas as técnicas (CG e RMN de 
1
H) na construção 

das curvas analíticas. Na Figura 1 são 

apresentados cromatogramas e espectros de RMN 

de 
1
H típicos dos combustíveis analisados (Etanol 

Hidratado Combustível - EHC e Gasolina tipo C) e 

na Figura 2 um comparativo das percentagens de 

metanol determinadas pelas técnicas de CG e RMN 

de 
1
H, além da concentração real do metanol nas 

amostras analisadas, as quais foram dopadas com 

metanol. 
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Figura 1. Cromatograma (a) e Espectro de RMN de 

1
H (b) típicos das amostras dos 

combustíveis automotivas analisados.  
 

 
Figura 2. Gráfico comparativo das percentagens de metanol determinadas pelas 

técnicas de CG e RMN de 
1
H e a concentração real de metanol nas amostras. 

Conclusões 

Conclui-se que a quantificação de metanol nos 

combustíveis automotivos estudados (EHC e 

Gasolina) foi obtida em ambas as técnicas (CG e 

RMN de 
1
H) com resultados satisfatórios, porém a 

RMN de 
1
H apresentou-se r

2
 = 0,9976 ligeiramente 

melhor que a técnica de CG r
2
 = 0,9964. Além disso, 

ainda está em andamento a quantificação da 

percentagem de etanol anidro combustível presente 

na Gasolina tipo C para correlacionar os resultados 

obtidos por esta técnica (RMN de 
1
H) e ensaios 

físico-químicos. 
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