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Introdução 

O biodiesel é um combustível que utiliza matérias-
primas renováveis em sua produção, que consiste 
na reação de transesterificação de óleos e gorduras 
com álcool. Possui menor teor de compostos de 
enxofre e aromáticos em relação ao diesel comum1. 
A Lei 11.097 de 13 de janeiro de 2005 regulamentou 
o Programa Nacional de produção de Biodiesel e 
estabeleceu o percentual (v/v) mínimo de adição de 
biodiesel em blends biodiesel/diesel (2% ou B2 em 
2005, 3% ou B3 em 2008 e 5% ou B5 em 2013). 
Porém, o Conselho Nacional de Política Energética, 
por meio da resolução nº 6 de 16 de setembro de 
2009, adiantou em três anos o prazo estipulado 
para a obrigatoriedade do percentual de 5%, 
entrando em vigor a partir 1 de janeiro de 20102. As 
metodologias de análise para a quantificação do 
teor biodiesel em blends comerciais são EN 14240 
(norma europeia) e ASTM D6751 (norma norte-
americana). 
Neste trabalho, foi utilizado o equipamento Cary 630 
FTIR com módulo de transmissão DialPath, com 
caminho óptico de 100 µm (Agilent Technologies, 
Inc., Santa Clara, EUA) que possibilita a análise em 
tempo real do blend, sem necessidade de preparo 
prévio desta amostra. 

Resultados e Discussão 

Foi obtida uma curva analítica, utilizando soluções 
de concentrações 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 % v/v 
de biodiesel em diesel. Foram feitas medidas da 
área das bandas (Figura 1) pelo software 
Resolutions Pro da Agilent Technologies, Inc.. 
A curva de calibração obtida é mostrada na 
Figura 2. O valor do coeficiente de correlação linear 
foi de 0,99965, indicando forte correlação entre a 
área da banda em 1745 cm-1 e a concentração do 
biodiesel, e mostrando que é possível quantificar 
esse composto de forma rápida e simples. 
O uso do módulo DialPath facilita a análise por 
transmissão de líquidos, dispensando o uso de 
celas adicionais e permitindo a análise utilizando 
apenas uma gota da amostra, diretamente sobre o 
equipamento. 

 
Figura 1. Banda em 1751 cm-1 para diferentes 
concentrações de biodiesel. 

 

 
Figura 1. Curva analítica para o biodiesel. 

Conclusões 

Foi possível desenvolver um método confiável para 
análise direta e em tempo real de blends de 
biodiesel/diesel com o equipamento Cary 630 FTIR, 
utilizando o módulo DialPath, reduzindo o custo de 
análise e usando pequena quantidade de amostra. 
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