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Introdução 
Hoje, o reaproveitamento da glicerina (glicerina 

loura), principal coproduto do processo de produção 
do biodiesel, é de fundamental importância, pois 
para cada 90 m3 de biodiesel que são produzidos 
por transesterificação um volume de 
aproximadamente 10 m3 de glicerina é gerado, 
sendo este um valor alto e preocupante do ponto de 
vista ambiental e econômico. A glicerina obtida pode 
apresentar contaminantes orgânicos (resíduos de 
álcoois e ácidos graxos) e inorgânicos (resíduos 
metálicos provenientes principalmente dos 
catalisadores homogêneos utilizados). A presença 
destes contaminantes podem inviabilizar a utilização 
da glicerina na forma bruta em que se encontra e 
desta forma é importante fazer um controle destes 
antes e após um processo de purificação para dar 
um destino de uso mais correto para este 
coproduto.1,2   

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi o 
desenvolvimento de uma metodologia analítica 
simples e rápida usando técnicas de espectrometria 
atômica para avaliar o teor de contaminantes 
inorgânicos metálicos como Ca, Mg, K e Na em 
amostras de glicerina bruta.  

Resultados e Discussão 
As amostras utilizadas foram: glicerina de grau 

farmacêutico (85,0 % de pureza) e uma amostra 
real de glicerina bruta. Para a solubilização da 
amostra, foram testados diferentes solventes: água 
deionizada, etanol e 2-propanol e verificou-se que a 
glicerina bruta não é solúvel em água, devido à 
presença de quantidades de material particulado e 
gotas de óleo que inviabilizam a completa 
solubilização e dificultam a introdução no 
instrumento de análise. Em etanol a solubilização foi 
completa. Já para o 2-propanol, foi observado uma 
solubilização parcial com formação de um 
precipitado, causando entupimento no nebulizador e 
um grande desvio nas leituras. Desta forma, para o 
preparo da amostra, pesaram-se 0,5 g de glicerina 
bruta e completou-se o volume de 10 mL com o 
etanol. As determinações de Ca e Mg foram 
realizadas por técnicas de espectrometria atômica 
(F AAS e F AES).  
   Para as determinações, foram avaliadas curvas de 
calibração em meio aquoso e em meio alcóolico e 

também e na presença de glicerina de grau 
farmacêutico. Foi constatado através das 
inclinações que a curva em meio aquoso não 
poderia ser utilizada, tendo em vista que sua 
inclinação era muito diferente quando comparado 
àquela em meio alcoólico. Também, foram feitas 
curvas de calibração na presença da glicerina pura 
solubilizada nos solventes de interesse, onde essa 
mesma tendência se repetiu e estes resultados 
indicaram uma interferência de matriz e a 
necessidade de se utilizar a curva de calibração do 
tipo matrix-matching. A tabela 1 apresenta os 
parâmetros de mérito obtidos a partir das curvas de 
calibração preparadas em presença da glicerina 
pura (para ajuste de viscosidade) e etanol. 
 
Tabela 1: Parâmetros de mérito  

a: coeficiente angular; R: coeficiente de correlação linear; LDa: Limite de detecção 
instrumental; LQ: limite de quantificação; LDb: Limite de detecção do método. 
 
   A seguir estão representadas as concentrações 
de Ca, Mg, K e Na obtidas para amostra real de 
glicerina (Tabela 2). 
 
Tabela 2 – Concentrações de Ca, Mg, K e Na em glicerina bruta 

Elemento (mg kg-1) ± SD RSD (%) 

Ca 2,389 ± 0,003 0,1 
Mg 1,525 ± 0,072 4,7 
K 7,728 ± 0,148 1,9 

Na 29,577 ± 0,638* 2,2 

*valor em g Kg-1 

Conclusões 
A diluição com etanol mostrou ser uma alternativa 

simples, rápida e direta de preparo de amostras de 
glicerina para determinação de metais. Para o Na, 
os resultados de concentração obtidos foram altos, 
visto que a amostra de glicerina analisada é 
proveniente de processo que utiliza o NaOH como 
catalisador. A metodologia será validada através de 
comparação dos resultados com método de 
mineralização. 
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 a 
(mg L-1) 

R LDa 

(mg L-1) 
LQ 

(mg L-1) 
LDb 

(mg Kg-1) 
Ca 0,02 0,999 0,04 0,13 0,78 
Mg 0,42 0,996 0,01 0,01 0,06 
K 0,90 0,999 0,01 0,03 0,21 

Na 0,84 0,999 0,01 0,04 0,23 
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