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Introdução 
O biodiesel tem sido empregado com sucesso em 

diversos países do mundo e a produção brasileira 
desse combustível tem ultrapassado as 
expectativas, por ser considerado mais limpo do que 
aqueles derivados de petróleo. Porém, a presença 
de alguns elementos químicos pode ser prejudicial 
ao desempenho do combustível e/ou do motor.  
O controle de qualidade limita as concentrações 

máximas de Na, K, Ca, Mg e P, de acordo com a 
Resolução ANP n° 7 de 19 de março de 2008. 
Atualmente, a determinação desses elementos é 
realizada por ICP OES em amostras diluídas em 
xileno. Entretanto, as diferentes características 
físico-químicas desses analitos e as diferentes 
condições operacionais do equipamento 
necessárias para a determinação dos mesmos 
implicam que a análise seja feita em dois grupos. A 
determinação de Na e K em solventes orgânicos 
requer a adição de oxigênio ao gás nebulizador, 
enquanto Ca, Mg e P são prejudicados na presença 
deste. Além disso, o xileno, pode provocar reações 
adversas para o analista. Já existem, na literatura 
científica, pesquisas para a determinação 
simultânea desses metais em biodiesel como, por 
exemplo, a decomposição ácida em forno de micro-
ondas,1 que torna a análise inviável para ser 
executada em rotina, ou a diluição direta em álcool 
com o uso de uma câmera de nebulização 
resfriada.2 Este último, embora promissor, não foi 
adequado quando se fez análise de uma grande 
quantidade de amostras de biodiesel, uma vez que 
as mesmas, de maneira geral, são muito diferentes 
entre si e, num trabalho de rotina, podem apresentar 
diferentes solubilidades em etanol, prejudicando a 
análise. 
Assim, esse trabalho propõe um método para a 

determinação simultânea de Na, K, Ca, Mg e P em 
biodiesel, para análises de rotina de um grande 
número de amostras. Para tanto, propõe-se a 
preparação da amostra na forma de microemulsão, 
a fim de se conseguir uma condição de 
compromisso, sem perdas significativas para cada 
elemento.  

Resultados e Discussão 
A composição da microemulsão mais adequada foi: 
35% butanol, 35% etanol, 25% água e 5% biodiesel, 
em massa. Para calibração, foram testadas 2 curvas 

analíticas, uma preparada com padrões aquosos e 
outra com padrões orgânicos em óleo, com 
concentrações de 0,0, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 e 5,0 mg kg-

1 de cada analito preparadas nos mesmos 
solventes. 
  A fim de verificar a eficiência do método, foi 
analisada uma microemulsão de uma amostra 
certificada de biodiesel com concentração de 20 mg 
kg-1 de cada analito (Conostan 150-441-025). A 
tabela 1 mostra os limites de detecção (LOD) e as 
concentrações obtidas nessa amostra, com as duas 
curvas analíticas. 

Tabela 1. LOD e concentrações medidas na amostra 
certificada (20 mg kg-1 de cada analito), contra soluções 
de calibração preparadas na forma da microemulsão 
proposta, com padrões aquosos ou oleosos.  

 

Concentração (mg kg-1) 
 Ca K Mg Na P 

Curva 
Aquosa 17,9 ± 

0,2 
20,0 ± 

0,5 
17,3 ± 
0,1 

20,4 ± 
0,1 

19,8 ± 
0,1 

Curva com 
padrão em 

óleo 
19,2 ± 

0,2 
20,6 ± 

0,3 
18,6 ± 

0,1 
20,3 ± 
0,06 

20,2 ± 
0,2 

 

LOD (mg kg-1)  

 

Ca K Mg Na P 

Curva Aquosa 0,030 0,16 0,0059 0,066 0,057 

Curva com padrão 

em óleo 
0,010 0,15 0,0055 0,083 0,12 

 

Conclusões 
Os resultados mostram que a preparação da 

amostra na forma da microemulsão proposta 
permitiu a determinação simultânea de Na, K, Ca, 
Mg e P em biodiesel por ICP OES, com exatidão e 
com LOD menores do que os encontrados na 
bibliografia. Esse método pode ser adotado para a 
análise de rotina, pois representa uma significativa 
economia de tempo e menor gasto de reagentes, 
energia e gás argônio. 
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