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RESUMO 

 

 

A determinação de metais em óleo diesel possui grande importância para garantir a eficiência 

e a qualidade do combustível. Diversos métodos são amplamente utilizados na preparação da 

amostra e quantificação desses metais, sendo observado uma grande busca por métodos que 

sejam rápidos, eficientes e baratos na análise desses contaminantes no combustível. O 

presente trabalho propõe um método para determinação de Fe em amostras de óleo diesel 

utilizando a espectrometria de absorção molecular no UV – VIS através da complexação com 

1,10-fenantrolina e a extração induzida por quebra de emulsão (EIQE) para o preparo de 

amostra, que é uma técnica baseada na extração líquido-líquido onde uma amostra orgânica é 

emulsificada com uma solução extratora contendo um agente emulsificante, uma alternativa 

que é mais simples e barata quando comparada com as metodologias usualmente empregadas. 

Foram avaliados parâmetros da reação de complexação com 1,10-fenantrolina e parâmetros 

da EIQE, como a concentração de complexante, ácido ascórbico e tampão, tempo de reação, 

concentração de ácido nítrico, tipo de tensoativo, concentração de tensoativo e o pH da 

solução amostra. A melhor condição foi alcançada através do preparo de emulsões com 

concentração de ácido nítrico de 2,8 mol L-1 e concentração do tensoativo Triton X – 100 de 

3% m/v, e através da realização da complexação com concentrações de 1,10-fenantrolina, 

ácido ascórbico e tampão de 0,025% m/v, 0,10% m/v e 0,15 mol L-1 respectivamente, após 5 

minutos de reação. A estratégia de calibração utilizada foi a partir de curva analítica em meio 

aquoso e foi realizada a determinação dos parâmetros analíticos, obtendo-se um LD = 0,03 

mg L-1 e um de LQ = 0,10 mg L-1, para as determinações nos extratos. Levando-se em 

consideração a pré-concentração obtida no processo (5 vezes), pode-se calcular os LD e LQ 

metodológicos, que são iguais a 0,006 e 0,020 mg L-1, respectivamente. A concentração de Fe 

foi determinada em 6 amostras de óleo diesel sendo 3 do tipo S10 e 3 do tipo S500 e foram 

encontradas concentrações de 0,092 – 0,647 mg L-1. Por fim, foi avaliada a exatidão do 

método por meio de testes de recuperação e foram obtidos valores de 75 a 108%. Dentre os 

tipos de óleo diesel analisados, foi observado uma maior concentração de Fe 

em amostras do tipo S500 e o método se mostrou eficiente e aplicável para a análise deste 

metal em óleo diesel. 

 

Palavras-chave: Óleo diesel. Ferro. Extração induzida por quebra de emulsão (EIQE). 

Extração líquido-líquido.Espectrofotometria de absorção molecular UV – VIS. 1,10-

fenantrolina.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The determination of metals in diesel oil is a very important issue to ensure the efficiency and 

quality of the fuel. Several methods are regularly used for sample preparation and 

quantification of metals in this kind of sample. The present work proposes a novel method for 

Fe determination in diesel oil samples, using UV-VIS spectrophotometry after complexation 

of Fe(II) with 1,10-phenanthroline and extraction induced by emulsion breaking (EIEB) for 

sample preparation prior to the analysis. The EIEB is a method based on liquid-liquid 

extraction where an organic sample is emulsified with one solution containing an emulsifying 

agent. The method seems to be a cheaper and simpler alternative for sample preparation when 

compared with usual methodologies used for this purpose. In this study, we evaluated the 

influence of the parameters related to the complexation of Fe(II) with 1,10-phenanthroline 

(concentrations of 1,10-phenantroline, ascorbic acid and buffer solution, the final pH of the 

extract and reaction time) and to EIEB (concentration of nitric acid in the extractant solution, 

surfactant type and concentration). The best extraction conditions were achieved when the 

emulsions were prepared by mixing 10 mL of diesel oil with 2 mL of an aqueous solution 

containing 2.8 mol L-1 HNO3 + 3% m/v Triton X-100. After emulsion breaking, which was 

carried out by heating at 85oC, 0.50 mL of the extract was collected and mixed with 1,10-

phenantroline, ascorbic acid and buffer solutions enough to give a final concentration of 

0.025% m/v, 0.10% m/v and 0.15 mol L-1 respectively. The final volume of this solution was 

10 mL and the reaction time was set at 5 min. The calibration was performed with aqueous 

standard solutions of Fe(III), resulting in a limit of detection (in solution) of 0,03 mg L-1 and a 

limit of quantification of 0,10 mg L-1. Six samples of diesel oil (3 samples of S10 and 3 

samples of S500) were analyzed in the present work and iron concentrations between 0,092 

and 0,65 mg L-1 were found. Additionally, the accuracy of the method was evaluated through 

a recovery test, which provided recovery percentages from 75 to 108%. Statistical analysis of 

the results showed that the concentration of iron in S500 oil diesel was higher than the 

concentration in S10 samples. 

 

Key words: Diesel oil. Iron. Extraction induced by emulsion breaking (EIEB). Liquid-liquid 

extraction. UV – VIS spectrometry. Ortophenantroline.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ÓLEO DIESEL  

 

O óleo diesel é um produto oriundo do refino do petróleo, e é composto basicamente 

por hidrocarbonetos aromáticos, parafínicos, olefínicos e, em menor proporção, por enxofre, 

nitrogênio, oxigênio, metais e outras substâncias. Possui uma estrutura que varia de 10 a 21 

carbonos e possui uma temperatura de destilação entre 220 ºC e 380 ºC (Figura 1). Esse 

combustível é obtido na faixa dos destilados médios, onde situa-se entre as frações mais leves, 

compostas por produtos como a gasolina e o querosene, e as frações mais pesadas que são 

constituídas por óleo lubrificante e resíduos sólidos. (FERREIRA et al., 2008; BRAUN et al., 

2003).  

 

 

                   Figura 1: Esquema do processo de refino do petróleo. 

                Fonte: Adaptado de DIÁRIO DO PRÉ SAL, 2013 

 

Como principais características do óleo diesel, é possível destacar sua toxicidade 

mediana, sua inflamabilidade e a presença de um odor forte e característico. Esse combustível 
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é muito utilizado no Brasil, principalmente para abastecimento de veículos pesados, como 

ônibus e caminhões e em determinados tipos de sistemas de aquecimento (CNT, 2012). 

No âmbito comercial, a composição do óleo diesel apresenta uma grande variação. A 

qualidade do mesmo varia de acordo com os processos utilizados em seu refino e a origem do 

petróleo utilizado como matéria-prima (BRAUN et al., 2003). Apesar de haver diversos tipos 

do combustível, atualmente são comercializados basicamente, dois tipos de óleo diesel para 

uso rodoviário no Brasil, são eles:  

a) Diesel S500: É o Diesel comum, comercializado na cor vermelha. Possui 8% 

de biodiesel e possui esta denominação por apresentar um teor máximo de 

enxofre de 500 mg/kg.  

b) Diesel S10: Esse tipo apresenta-se na cor amarela e também possui uma 

adição de 8% de biodiesel. Possui um teor máximo de enxofre de 10 mg/kg. 

 

Como observado acima, o Diesel S10 possui um teor máximo de enxofre menor, o que 

traz como consequência uma emissão menor de partículas nocivas na atmosfera e um menor 

impacto para o meio ambiente (MULTIPETRO, 2017). 

 

1.1.1 Ferro em Óleo Diesel  

 

Muitos metais estão presentes no óleo diesel (incluindo o Fe) e, mesmo em baixas 

concentrações, são indesejáveis, pois podem exercer influência durante sua fabricação e 

utilização. A incorporação desses metais ao combustível pode ocorrer de várias formas, sendo 

as principais delas a incorporação durante o processo de refino, durante a sua manipulação 

industrial e o seu armazenamento. Além disso, os metais podem estar presentes desde a 

prospecção do petróleo dos poços, sendo carreado durante todo o processo de refino até o 

produto final.  

Os principais problemas que podem ser observados devido à presença de metais no 

óleo diesel são: (i) prejuízo no desempenho do combustível em motores, (ii) aumento da 

emissão das partículas oriundas da queima para a atmosfera, (iii) diminuição do tempo de 

estocagem e (iv) a possibilidade de aumento da corrosão na superfície dos equipamentos que 

utilizam o óleo diesel (QUADROS et al., 2011; WANG et al., 2003). 

Atualmente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

que é o órgão regulador dos diversos combustíveis produzidos e comercializados no Brasil, 

estabelece um limite máximo de concentração apenas para o enxofre em óleo diesel, 
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diferentemente da gasolina, do etanol e do biodiesel, que possuem limites máximos de 

concentração estabelecidos para diversas espécies, como: nitrogênio, chumbo, fósforo e entre 

outros (ANP, 2018). 

Os metais possuem a capacidade de catalisar reações de oxidação do combustível e, 

devido a isso, ocorre a formação de depósitos sólidos na superfície dos motores, provocando a 

corrosão dos mesmos. Como consequência, há um desgaste maior desses equipamentos, 

afetando de forma negativa o seu desempenho, eficiência e sua duração (KORN et al., 2010). 

O ferro é um dos elementos mais abundantes da natureza. Porém, raramente, é 

encontrado na forma de ferro metálico, sendo mais comumente encontrado na forma de íon 

ferro (ferro (II) e ferro (III)) combinado com outras espécies, principalmente o oxigênio. O 

ferro metálico é oriundo de meteoritos que caem na Terra e, por isso, é mais difícil de ser 

encontrado (CAVASSA, 2013). 

O ferro é reativo, facilmente oxidável e apresenta-se sob uma coloração cinza – 

prateado. Ele ocorre naturalmente sob a forma de quatro isótopos: 56Fe (91,66%), 

54Fe(5,82%), 57Fe (2,19%), 58Fe (0,33%). 

A principal fonte de ferro são os minérios de ferro, que possuem um grande papel na 

economia mundial devido a sua utilização para a fabricação de aço, que é muito utilizado em 

diversos tipos de indústrias, como as de construção civil, automobilística, siderúrgica e entre 

outros (IBRAM, 2012). Em excesso, o ferro pode causar diversos problemas para os seres 

vivos e entre esses problemas estão doenças como a hemocromatose, cirrose hepática, câncer 

e entre outras (DELGADINHO, 2014). 

Diante dos fatos expostos, fica evidente a importância da determinação dos metais, 

incluindo o Fe, no óleo diesel, de forma a atestar a sua qualidade e, também, para evitar um 

grande impacto ambiental causado pela emissão dessas espécies tóxicas na atmosfera e um 

maior desgaste dos equipamentos que utilizam o mesmo.  

 

1.2 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NO UV-VIS  

 

Diversas técnicas analíticas tem sido utilizadas na determinação de metais em óleo 

diesel, sendo as principais, as técnicas espectroanalíticas. Neste contexto, podem ser citadas a 

Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF AAS), Espectrometria de 

Absorção Atômica com Chama (FAAS), Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP – MS) e Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP – OES) (JESUS, 2008). 
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Dentre as técnicas citadas, possivelmente a FAAS é a que apresenta maior vantagem 

devido ao seu menor custo, maior facilidade operacional e maior simplicidade. As técnicas 

ICP – MS e ICP – OES, que utilizam plasma como fonte de excitação, são as mais utilizadas, 

mas apresentam uma desvantagem no quesito custo, visto que há um grande consumo de 

argônio e, dessa forma, há uma limitação na aplicação destas técnicas 

A espectrofotometria de absorção molecular na região do UV–VIS baseia-se na 

medição da transmitância (T) de uma solução contendo as substâncias de interesse. A faixa 

espectral de interesse vai de 190 a 800 nm, que compreende as regiões do ultravioleta e do 

visível (SKOOG, 2002). 

O processo consiste na absorção da radiação eletromagnética, de comprimento de onda 

definido, emitida a partir de uma fonte que incide (P0) sobre a amostra. Uma parte dessa 

radiação é absorvida pelas substâncias presentes na solução e outra parte é transmitida (P), 

alcançando o detector (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Processo de absorção molecular. 

Fonte: Adaptado de SKOOG, 2002 

 

A razão entre a potência emergente (P) e a potência incidente (P0) é denominada 

transmitância (T). A partir da transmitância é possível calcular a absorvância (A), como 

mostrado a seguir (SKOOG, 2002). 

 

                                       

 

 

Equação 1 



19 
 

                                  

                         

É importante destacar que, neste processo, os elétrons presentes na molécula são 

excitados para níveis mais elevados de energia mediante a absorção da radiação incidente. 

Neste caso, a molécula passa de um estado de menor energia (normalmente o estado 

fundamental) para um estado excitado. Este processo de transição eletrônica resulta no 

aparecimento de uma banda de absorção. (DE LA CRUZ, 2013).  

A partir da Lei de Beer-Bourguer-Lambert, mais conhecida como Lei de Beer, é 

possível estabelecer uma relação quantitativa do valor da absorbância com a concentração da 

espécie absorvente em um dado comprimento de onda e para um caminho ótico definido, 

como é possível observar na Equação 3.   

 

 

Onde: 

 é a absortividade molar; 

b é o caminho ótico; 

c é a concentração (neste caso, expressa em mol L-1).  

 

 O comprimento de onda no qual é realizada a análise é aquele cuja substância 

apresenta o maior valor de absorvância. Quando este valor do comprimento de onda não é 

conhecido, realiza-se uma varredura onde é medido o valor da absorbância numa grande faixa 

de comprimentos de onda e, sem seguida, plota-se um gráfico de absorbância x comprimento 

de onda, que é chamado de espectro, onde o comprimento que apresentar o maior valor de 

absorbância é o que deve ser utilizada na análise daquela amostra.      

Algumas condições devem ser respeitadas para que a Lei de Beer funcione 

adequadamente para fins quantitativos, como a que o meio seja homogêneo (apresente índice 

de refração constante) e que a luz incidente tenda a monocromaticidade. Por fim, as medições 

são feitas a partir de espectrofotômetros de absorção molecular (Figura 3), que possuem como 

configuração básica uma fonte de luz contínua, um seletor de comprimento de onda, um 

compartimento de amostra e um detector.   

 

Equação 3 

Equação 2 
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Figura 3: Esquema simplificado de um espectrofotômetro. Componentes   

destacados na imagem: a) fonte de luz, b) colimador, c) prisma, d) fenda seletora de λ, e) 

cubeta, f) célula fotoelétrica e g) amplificador. 

                          Fonte: Adaptado de MENDES, 2014 

 

1.3 MÉTODO DA 1,10 – FENANTROLINA PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO 

 

 Como o ferro não absorve na região do visível, torna-se necessário realizar a 

complexação do mesmo de forma que se torne possível a sua detecção. O agente complexante 

utilizado neste método é a 1,10-fenantrolina. A estrutura deste agente complexante encontra-

se na Figura 4 e, como observado, a molécula é um heterocíclico policondensado, rígido e 

planar e é classificado como agente quelante pertencente à família α,α'-diiminas (MIRANDA, 

2008). 

 
Figura 4: Estrutura da 1,10-fenantrolina. 

Fonte: MIRANDA, 2008 

 

Nesta reação de complexação, o Fe (II) (íon ferroso) reage com a 1,10-fenantrolina 

onde têm-se 1 íon ferroso para 3 de 1,10-fenantrolina. O complexo formado apresenta 

coloração vermelho-alaranjado e o comprimento de onda de absorção máxima para sua 

detecção é de 510 nm. A intensidade da cor e a estabilidade do complexo é invariável numa 
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faixa de pH de aproximadamente 3-12, ou seja, possui uma alta estabilidade numa ampla 

faixa de pH, sendo este um grande benefício em trabalhar com este complexo. Porém, é 

preferível trabalhar em pH mais ácido para evitar a precipitação de substâncias indesejados de 

Fe, principalmente os hidróxidos. Na Figura 5, encontra-se uma ilustração da reação do Fe (II) 

com a 1,10- fenantrolina. (TEIXEIRA et al., 2012) 

 

 

Figura 5: Reação entre 1,10 – fenantrolina e o íon ferroso. 

Fonte: O autor. 

Neste método, utiliza-se um agente redutor para que todo o ferro seja reduzido para 

íon ferro (II) visto que a complexação com 1,10-fenantrolina é seletiva apenas para o íon 

ferroso. Além disso, é adicionado uma solução tampão com a finalidade de manter o pH na 

faixa adequada para que ocorra a reação, visto que em pH muito baixo a forma desprotonada 

da 1,10 – fenantrolina pode não estar presente em quantidade necessária para complexar todo 

o ferro presente (BREIKREITZ et al., 2014). 

Algumas espécies químicas podem interferir na determinação de Fe por essa 

metodologia, como: nitrito, cianeto, cromo e zinco em concentração 10 vezes maiores que a 

de Fe, cobalto e cobre em concentrações maiores que 5 mg L-1 e níquel em concentrações 

acima de 2 mg L-1. Com isso, deve-se tomar um cuidado maior com a matriz da amostra visto 

que a análise pode ser prejudicada pela presença desses interferentes em concentrações 

relevantes (SABESP, 2001).  

 

1.4 EXTRAÇÃO INDUZIDA POR QUEBRA DE EMULSÃO 

 

A extração induzida por quebra de emulsão (EIQE) é uma técnica desenvolvida 

por Cassella et al. (2010), baseada na extração líquido–líquido onde uma amostra orgânica é 

emulsificada com uma solução extratora contendo um agente emulsificante, utilizado para 

aumentar a interação entre as fases, e ácido, utilizado para auxiliar na extração do analito da 

fase orgânica, após vigorosa agitação. Esse tipo de emulsão é do tipo água em óleo (a/o) e, 
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devido a isso, a fase aquosa está em menor quantidade, promovendo uma pré-concentração do 

analito além da sua extração (AQUILINI, 2014; VICENTINO, 2015). 

Posterior a formação da emulsão, ela é quebrada através de um processo de 

centrifugação, aquecimento, aplicação de campo elétrico ou agente desmulsificante e, neste 

processo, os analitos terminam de se transferir (visto que a migração se inicia durante a 

formação da emulsão) do óleo para a fase aquosa ácida, eliminando dessa forma a matriz da 

amostra e permitindo a calibração dos instrumentos utilizando padrões aquosos. Um esquema 

da EIQE pode ser observado na Figura 6 (CASSELLA et al., 2010). 

 

 

Figura 6: Esquema da EIQE. 

Fonte: O autor 

 

Alguns parâmetros devem ser otimizados para que a EIQE tenha maior eficiência. 

Os principais parâmetros a serem otimizados são a concentração e natureza do ácido e do 

tensoativo, tempo de quebra, processo de quebra e entre outros (AQUILINI, 2014). As 

principais vantagens encontradas neste método quando comparado com outros regularmente 

empregados são: 

• A eliminação da matriz da amostra, não havendo necessidade de destruir a 

mesma;  

• Possibilidade de pré-concentração dos analitos; 

• Possibilidade de calibração com padrões aquosos; 

• Eliminação de interferentes, visto que a matriz não é inserida no 

instrumento de análise.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Desenvolver uma nova metodologia para a determinação de ferro em óleo diesel por 

espectrofotometria de absorção molecular no UV – VIS, utilizando a extração induzida por 

quebra de emulsão (EIQE) como técnica para o preparo de amostra.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Otimização dos parâmetros da reação de complexação do ferro com 1,10-fenantrolina, 

como: concentração de tampão, concentração de 1,10-fenantrolina, tempo de reação e 

ordem de adição dos reagentes; 

✓ Otimização dos parâmetros para aplicação da EIQE, como: estudo do pH após a extração, 

concentração e natureza do tensoativo e concentração do ácido nítrico; 

✓ Determinação da estratégia de calibração e dos parâmetros analíticos como o LD e o LQ; 

✓ Aplicação do método desenvolvido realizando a determinação da concentração total de 

ferro em diferentes tipos de amostras de óleo diesel; 

✓ Avaliar a exatidão do método através dos testes de recuperação.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 Devido a sua importância, a determinação de metais em óleo diesel já foi reportada em 

diversos estudos presentes na literatura. A grande maioria dos trabalhos utilizam as técnicas 

espectrométricas para realizar essa determinação, sendo as principais técnicas a de 

Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – MS), a Espectrometria 

de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES) e a Espectrometria de 

Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF AAS). 

 Nomngongo e Ngila (2014), e Brum (2011) utilizaram ICP – MS para a determinação 

de metais em óleo diesel (onde o ferro era um desses metais) e utilizaram como método de 

preparo de amostra a microextração em fase sólida e a extração induzida por quebra de 

emulsão, respectivamente. Chaves (2008) utilizou a Espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado com introdução de amostra por vaporização eletrotérmica (ETV-ICP-

MS) e como preparo de amostra, utilizou também a extração por emulsão. 

 Santana et al. (2007) e Amais et al. (2013) utilizaram ICP – OES e espectrometria de 

emissão óptica por plasma induzida em micro-ondas (MIP – OES) para a determinação de 

metais em óleo diesel e utilizaram como preparo de amostra a digestão em forno micro-ondas, 

a microemulsão e vaporização eletrotérmica.  

 Brum (2011) e Chaves (2008) utilizaram, além do ICP – MS, as técnicas de 

espectrometria atômica, onde empregaram a espectrometria de absorção atômica em forno de 

grafite (GF AAS) e a espectrometria de emissão atômica em chama (F AES). Vicentino 

(2015), Brandão et al. (2006) e Caldas et al. (2014) também utilizaram a técnica de GF AAS 

na determinação de metais em óleos com a EIQE sendo utilizada como preparo de amostra. 

Também é possível observar a utilização de FAAS nas análises dos metais, como em Caldas 

et al. (2013) em que foi realizada a determinação de Cu, Fe e Mn em óleos lubrificantes e 

BAKIRCIOGLU et al. (2014) que realizou a determinação de Zn em óleos comestível, ambos 

também utilizando a EIQE.  

  As técnicas de espectrometria atômica são utilizadas com menos frequência para este 

tipo de análise em óleo diesel, porém, seu uso vem aumentando nos últimos anos, aparecendo 

uma alta produção bibliográfica para análise desse combustível com estes tipos de técnica, 

como visto nos trabalhos citados anteriormente.  

 A partir da observação dos trabalhos, é amplamente encontrado na literatura a EIQE 

como técnica para o preparo de amostra na análise de metais em óleo diesel, principalmente 

devido a possibilidade de eliminação da matriz e de pré – concentração do analito. Além 
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disso, observa-se também o uso das técnicas de Espectrometria Absorção Atômica e de 

Plasma Indutivamente Acoplado quase que na totalidade dos trabalhos encontrados 

recentemente. Apesar da alta sensibilidade, tais técnicas são mais caras, não sendo 

encontradas com facilidade em laboratórios de pesquisa, são laboriosas e exigem uma grande 

habilidade do analista.  

 Com base nisso, optou-se pela utilização da técnica de espectrometria de absorção 

molecular no UV – VIS com a finalidade de diminuir o custo, propor um método mais fácil de 

ser aplicado em laboratórios de pesquisa, utilizar uma técnica mais acessível e mais simples 

de ser realizada. Na literatura, não foi encontrado nenhum trabalho que utilize esta técnica 

para determinar metais em óleo diesel, onde é possível encontrar alguns trabalhos que 

utilizam a mesma para outras finalidades, como por exemplo, a determinação de biodiesel em 

misturas de biodiesel/diesel (SHIMAMOTO et al., 2016; SILVA et al., 2014).  

 É possível encontrar outras técnicas menos usuais na análise de óleo diesel, como a 

cromatografia de íons que foi utilizada por Bruggink et al. (2017) na determinação de ácidos 

orgânicos em diesel e a espectrofotometria no infravermelho que foi utilizada por Gonzaga et 

al. (2010) na determinação de parâmetros de qualidade do óleo diesel.  

 No caso do ferro, em alguns trabalhos foram realizados a determinação do mesmo em 

amostras de óleo diesel, porém, não foi encontrado nenhum trabalho dedicado em determinar 

o mesmo de forma específica. Na Tabela 1 são fornecidas algumas faixas de concentração 

encontradas para o ferro em diferentes amostras de diesel nos trabalhos revisados para este 

projeto.  
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Tabela 1 – Faixa de concentração de Fe encontradas na literatura de diferentes 

amostras de óleo diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de 

concentração de Fe  
Técnica Preparo da amostra Referência 

428 – 468 µg L-1 ICP – MS 
Microextração em 

fase sólida 

Nomngongo e Ngila, 

2014 

398 – 422 ng g-1 ETV-ICP-MS 
Injeção direta de 

emulsão 
Chaves, 2008 

308 – 401 ng g-1 GF AAS 
Injeção direta de 

emulsão 
Chaves, 2008 

95,2 – 198 µg L-1 GF AAS 

Extração induzida 

por quebra de 

emulsão 

Brum, 2011 

0,35 – 0,41 µg g-1 ICP – OES 
Digestão por micro-

ondas 
Sant’Ana et al., 2007 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 INSTRUMENTAÇÃO E MATERIAIS 

 

 Foram utilizados no preparo das amostras uma chapa aquecedora Fisatom modelo 

752A e uma centrífuga Eppendorf modelo 5804 com capacidade de centrifugação de até 5000 

rpm. Os reagentes tiveram suas massas medidas através de uma balança analítica Shimadzu 

modelo AY220, com capacidade de 220 g e exatidão de 0,1 mg. O sistema de purificação de 

água utilizado foi Millipore modelo Direct Q-3 (18,2 MΩcm) oriundo de Milford, MA, USA 

e o sistema de esterilização e secagem utilizado foi uma estufa da marca Solab modelo SL – 

100 de 27 litros.  

 As análises foram realizadas após filtração da amostra utilizando filtros millipore da 

marca Millex de 0,22 µm em um espectrofotômetro da marca Agilent Technologies modelo 

Cary 60 UV – VIS com o auxílio de uma cubeta de quartzo com caminho ótico de 1 cm. O pH 

foi medido através de um pHmetro da marca Digmed modelo DM-22.   

 Todo o material utilizado, como tubos de polietileno de 15 – 50 mL, ponteiras de 

micropipetas, seringas de 10 mL e vidraria passaram por um processo de descontaminação, 

onde foram lavados com detergente comum e colocado em banho com o mesmo por 24 horas. 

Em seguida, o material era enxaguado e colocado em banho com detergente para laboratório 

por 24 horas novamente e, por fim, o material foi enxaguado com água deionizada e colocado 

em banho com ácido nítrico (HNO3) 10% (v/v) por mais 24 horas de forma a garantir que a 

descontaminação fosse realizada de forma eficiente.  

 

4.2 REAGENTES  

 

 Foram utilizados para o preparo das amostras HNO3 65% P.A. da marca Biograde e o 

tensoativo Triton X – 100 ambos da marca Sigma – Aldrich (St. Louis, MO, USA), onde foi 

preparado uma solução aquosa com 3% m/v de tensoativo e 20% v/v de ácido, utilizando-se 

respectivamente 1,5 g de tensoativo e 10 mL de HNO3 em 50 mL de água ultrapura.  

Para a determinação de ferro, foi utilizado uma solução de 1,10-fenantrolina 0,25% 

m/v preparada a partir da 1,10 – fenantrolina P.A. da marca Vetec, onde foi pesado 0,125 g e 

solubilizou-se o mesmo em 50 mL de água ultrapura. Foi utilizado também uma solução de 

ácido ascórbico 1,0% m/v preparada a partir do ácido ascórbico L (+) P.A. da marca Vetec, 

onde foi pesado 0,5 g e solubilizou-se o mesmo em 50 mL de água ultrapura. Por fim, foi 
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utilizado juntamente com os reagentes anteriores uma solução tampão acetato pH = 4,5 com 

concentração de 0,5 mol/L preparada a partir da mistura de 14,95g de acetato de sódio 

triidratado com 8,3 mL de ácido acético glacial em um balão de 250 mL.   

 As soluções de reagentes e as soluções - padrão foram preparadas diariamente, onde as 

soluções – padrão de ferro foram preparadas partir de uma série de diluições apropriadas 

usando soluções estoque de 1000 mg L-1 de Fe da marca Tedia (Fairfield, OH, USA) e água 

ultrapura.  

 

4.3 METODOLOGIA  

 

4.3.1 Extração induzida por quebra de emulsão  

 

 As amostras foram preparadas pelo método da extração induzida por quebra de 

emulsão, que se baseia na formação de uma emulsão de água em óleo e posterior quebra desta 

emulsão utilizando-se centrifugação ou aquecimento. Ao final do processo de quebra da 

emulsão, o analito é transferido para a fase aquosa ácida obtida. Inicialmente, foi realizado a 

formação da emulsão utilizando vigorosa agitação de uma alíquota de 10 mL de óleo diesel e 

2 mL da solução extratora ácida que é uma solução aquosa composta por HNO3 e tensoativo, 

em um tubo falcon com capacidade de 50 mL. Após a obtenção da emulsão de aspecto 

homogêneo e cremoso (Figura 7), a mesma foi submetida à aquecimento em banho com 

temperatura controlada em aproximadamente 85 ºC, onde foi realizada a quebra da emulsão 

após a transferência dos metais da fase oleosa para a fase aquosa, transferência essa facilitada 

pela ação do ácido nítrico.  

 Após o aquecimento, duas fases foram formadas: (i) a fase superior, orgânica, que 

contém a amostra oleosa, e (ii) a fase inferior, aquosa, que contém os metais extraídos pelo 

ácido. Esta fase inferior apresentou alguns materiais residuais da extração. Em seguida, o tubo 

foi levado para a centrífuga por 10 min para promover uma separação mais efetiva das fases e 

um assentamento do material residual. O resultado pode ser visto na Figura 8. Por fim, a fase 

inferior foi retirada com auxílio de uma micropipeta e transferida para um tubo falcon de 15 

mL para que pudesse ser realizada a reação de complexação com 1,10-fenantrolina. 
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Figura 7: Formação da emulsão a/o.           Figura 8: Quebra da emulsão a/o e 

                                                   formação das duas fases. 

 

4.3.2 Complexação com 1,10-fenantrolina 

 

 A reação de complexação com 1,10-fenantrolina foi realizada adicionando-se a um 

tubo falcon de 15 mL, 0,5 mL da fase aquosa obtida na etapa de extração e os volumes 

otimizados de solução de 1,10-fenantrolina, de solução de ácido ascórbico e de solução 

tampão acetato de pH = 4,5. Em seguida, o volume foi completado até 10 mL utilizando-se 

água ultrapura. As soluções apresentaram como principal característica uma coloração 

vermelha–alaranjado como pode ser visto na Figura 9, que é a cor característica do complexo 

Fe(II)/1,10–fenantrolina. 
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                           Figura 9: Reação de complexação  

                                    com 1,10 – fenantrolina. 

 

Por fim, para que pudesse ser realizada a medição da absorvância da solução obtida no 

espectrofotômetro UV – VIS, esta foi filtrada utilizando-se filtros de membrana de PVDF 

com 0,22 µm de diâmetro de poro, como pode ser observado na Figura 10. Em seguida, 

transferiu-se a mesma para uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho ótico, para que a 

absorvância pudesse ser medida, em modo de varredura, de 300 a 800 nm. A absorvância no 

comprimento de onda de 510 nm foi utilizada para fins analíticos, uma vez que este é o 

comprimento de onda de absorção máxima do complexo Fe(II)/1,10-fenantrolina. A 

determinação de ferro nas amostras foi realizada em triplicata. 

 

 
                                   Figura 10: Filtração da solução. 
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4.3.3 Amostras de óleo diesel  

  

Foram utilizadas neste trabalho 6 amostras de óleo diesel adquiridas entre 2016 e 2018 

em postos de gasolina de Niterói/RJ. Na Tabela 2 estão listadas todas as amostras com o tipo, 

ano e o local de obtenção das mesmas.  

 

Quadro 1 – Amostras de óleo diesel. 

Amostras  Tipo de óleo diesel Data de obtenção 

 D1 S10 2016 

 D2 S500 2017 

D3 S10 2016 

D4 S500 2017 

D5 S500 2018 

D6 S10 2018 

 

Para realizar a otimização da extração induzida por quebra de emulsão, foi utilizada a 

amostra D3. A aplicação da metodologia foi realizada nas 6 amostras e foram realizados os 

procedimentos experimentais descritos anteriormente.   

 

4.3.4 Quantificação do metal  

 

 A quantificação do metal foi realizada por meio de curva analítica onde foi obtido uma 

relação linear entre a absorbância e a concentração de Fe nas amostras. A concentração foi 

estimada de acordo com a equação:  

 

                                       

Onde:  

C é a concentração do analito;  

A é a absorbância obtida;  

b é o coeficiente linear da reta obtida na curva analítica;  

a é o coeficiente angular da reta obtida na curva analítica.  

f é o fator de diluição do extrato 

𝐶 =
(𝐴 − 𝑏)

𝑎
 𝑥 𝑓 Equação 4 
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4.3.5 Determinação do LD e LQ  

 

 O limite de detecção e quantificação foram determinados através das equações 5 e 6, 

onde o desvio padrão foi determinado a partir de uma análise com 10 medições do branco da 

curva. Após determinação dos valores, foi realizado a multiplicação por um fator de diluição 

devido a diluição da amostra realizada na complexação com 1,10-fenantrolina.  

                    

                           𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑎
                                              𝐿𝑄 =

10𝜎

𝑎
       

                                                                                                                                        

Onde:  

σ é o desvio padrão das medições do branco;  

a é o coeficiente angular da curva analítica.  

 

4.3.6 Determinação dos valores de recuperação  

 

 Os cálculos de recuperação foram feitos a partir da fortificação das amostras com 

padrão de Fe, onde foi realizada a diferença entre a concentração da amostra fortificada e da 

amostra real, relacionado com a quantidade que foi fortificada, de acordo com a Equação 7.  

 

                                     𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =
𝐶𝑓− 𝐶𝑟

𝐶𝑎
 𝑥 100%                          

 Onde:  

Cf é a concentração do analito na amostra fortificada;  

Cr é a concentração do analito na amostra sem fortificação;  

Ca é a concentração de analito usado para fortificar.              

 

 

 

 

 

 

Equação 5 Equação 6 

Equação 7 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO 

(1,10 – FENANTROLINA) 

 

 Com a finalidade de realizar a complexação do íon Fe(II) com 1,10–fenantrolina para 

a determinação espectrofotométrica de Fe, foi necessário realizar a otimização de alguns 

parâmetros da reação de forma a se obter a melhor condição de reação. Os parâmetros 

otimizados foram: concentração de 1,10-fenantrolina, ácido ascórbico (agente redutor) e 

tampão, tempo de reação, ordem de adição. Na etapa de otimização, os experimentos não 

foram realizados em replicata e foram executados de acordo com os procedimentos descritos 

na metodologia.  

 A escolha das condições iniciais para realizar a otimização foi feita de forma 

arbitrária, com base em testes preliminares e se encontram na Tabela 2. Nesta etapa, foi 

utilizado um padrão aquoso de Fe(III), pois como o método utilizado para o preparo de 

amostra é a extração induzida por quebra de emulsão, espera-se que o analito seja transferido 

para a fase aquosa na forma iônica, ou seja, como o cátion Fe(III).  

 

Tabela 2 – Condições de partida para otimização do método da 1,10 – fenantrolina 

(todos os valores são referentes à solução amostra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Estudo da concentração de 1,10 – fenantrolina  

 

 O estudo da concentração de 1,10 – fenantrolina foi o primeiro estudo a ser realizado. 

Para este estudo, foram adicionados diferentes volumes de uma solução de 1,10-fenantrolina 

Volume de solução  10 mL 

Concentração de Fe  1 mg L-1 

Concentração de tampão 

(sistema acetato) 
0,05 mol L-1 

Concentração de ácido 

ascórbico  
0,1% m/v 

Concentração de 1,10-

fenantrolina 
0,025% m/v 
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0,25% m/v, de forma a se obter concentrações em solução (m/v) de: 0%, 0,005%, 0,015%, 

0,025%, 0,050%, 0,075% e 0,010% m/v. Os resultados obtidos se encontram na Figura 11.  
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Figura 11: Resultados obtidos no estudo da concentração de 1,10-fenantrolina. Estudo 

feito a partir da variação de concentração de 1,10-fenantrolina na solução amostra. 

 

Como observado acima, não foi possível realizar a determinação de Fe(III) pela 

metodologia caso não fosse  adicionado o complexante, o que era esperado visto que é preciso 

formar o complexo para que o mesmo absorva a radiação eletromagnética e seja possível 

quantificar o Fe(III). A partir da concentração de 0,005% m/v não foi observada uma variação 

significativa do sinal analítico obtido e, diante disto, foi escolhida a concentração de 0,025% 

m/v, pois se encontra numa posição intermediária na faixa de concentração estudada, 

conferindo maior robustez à medição  

 

5.1.2 Estudo da concentração de ácido ascórbico  

 

O segundo parâmetro avaliado foi a concentração de ácido ascórbico e para esse 

estudo já foi fixada a concentração de 1,10-fenantrolina obtida no estudo anterior, de 0,025% 

m/v. Foram adicionados diferente volumes de uma solução de ácido ascórbico 1% m/v, de 
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forma a se obter concentrações em solução (m/v) de: 0%, 0,050%, 0,075%, 0,10%, 0,15%, 

0,20% e 0,30% m/v. Os resultados obtidos podem ser observados na Figura 12.  
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Figura 12: Resultados obtidos no estudo da concentração de ácido ascórbico. Estudo 

feito a partir da variação da concentração de ácido ascórbico na solução amostra. 

 

 Com base na análise dos resultados obtidos, observou-se um comportamento muito 

semelhante entre o efeito da concentração de ácido ascórbico e o efeito da concentração de 

1,10-fenantrolina. É possível observar que a presença de ácido ascórbico é imprescindível 

para a formação do complexo, visto que na ausência do mesmo não é obtido praticamente 

nenhum sinal analítico. Isso ocorre porque o padrão de Fe é composto de Fe(III), e como a 

reação é específica para o íon ferroso, é necessário reduzir o íon férrico para que possa ser 

determinado, o que é feito pelo ácido ascórbico. A partir da concentração de 0,050% m/v, os 

sinais analíticos não apresentaram nenhuma variação significativa entre eles e, com isso, foi 

escolhida a concentração de 0,10% m/v, já que nesta condição a robustez é mais elevada.  

 

5.1.3 Estudo da concentração de tampão 

 

 Para a realização deste estudo, foram utilizadas as concentrações de 1,10-fenantrolina 

e de ácido ascórbico selecionadas nos estudos anteriores e foram adicionados diferentes 
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volumes de solução tampão acetato de concentração 0,5 mol L-1 e pH = 4,5. As concentrações 

de tampão em solução foram de: 0 mol L-1 (sem adição de tampão), 0,015 mol L-1, 0,030 mol 

L-1, 0,050 mol L-1, 0,075 mol L-1, 0,10 mol L-1 e 0,20 mol L-1. Os resultados obtidos neste 

estudo se encontram na Figura 13. 
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Figura 13: Resultados obtidos no estudo da concentração de tampão. Estudo feito a 

partir da variação da concentração de tampão na solução amostra. 

 

 Com base na observação dos resultados obtidos, percebe-se que, mesmo na ausência 

de tampão, já é possível observar um sinal analítico considerável. Isso pode ser devido ao pH 

da solução amostra já estar próximo da faixa ideal de pH da reação de complexação do Fe(II) 

com 1,10-fenantrolina, que é entre 3 e 12. A partir da concentração de 0,015 mol L-1, observa-

se que o sinal analítico não apresentou uma mudança significativa e, devido a isso, foi 

escolhida novamente uma concentração intermediária de 0,050 mol L-1, mais uma vez com o 

intuito de conferir maior robustez à medição.  

 

5.1.4 Estudo da ordem de adição de reagentes 

 Esse estudo foi realizado com o objetivo de avaliar se haveria alguma interferência 

no sinal analítico oriundo da variação na ordem de adição dos reagentes da reação de 
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complexação. As condições utilizadas neste experimento foram aquelas otimizadas nos 

estudos anteriores. O Quadro 2 mostra a ordem de adição de reagentes utilizada em cada 

ensaio, nos quais a adição da alíquota de Fe(III) foi efetuada sempre no início, variando-se 

apenas a ordem de adição dos reagentes.  

 Quadro 2 – Ordens de adição dos reagentes da complexação. 

 

Os resultados podem ser observados na Figura 14. 
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Figura 14: Resultados obtidos no estudo da ordem de adição. Foi variado a ordem de 

adição dos reagentes fixando a amostra de Fe como reagente inicial.  

 Os resultados obtidos (Figura 14) demonstraram que não houve mudança significativa 

nos sinais analíticos obtidos. Com isso, foi concluído que a ordem de adição dos reagentes 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 

Fe(III) Fe(III) Fe(III) Fe(III) Fe(III) Fe(III) 

Ácido 

Ascórbico 

Ácido 

Ascórbico 

1,10 - 

fenantrolina 

1,10 - 

fenantrolina 
Tampão Tampão 

1,10 – 

fenantrolina 
Tampão Tampão 

Ácido 

Ascórbico 

Ácido 

Ascórbico 

1,10 - 

fenantrolina 

Tampão 
1,10 - 

fenantrolina 

Ácido 

Ascórbico 
Tampão 

1,10 - 

fenantrolina 

Ácido 

Ascórbico 
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não interferia na análise. Logo, a ordem escolhida foi a utilizada no ensaio 5 durante a 

realização dos experimentos.  

 

5.1.5 Estudo do tempo de reação  

 

 Esse estudo foi realizado para verificar se o tempo de reação (tempo decorrido entre a 

adição dos reagentes e a medição da absorvância) interferiria no sinal analítico obtido. Foram 

testados os tempos de: 0 (logo após a mistura dos reagentes), 5, 15, 30, 60, 90 e 120 min. Os 

resultados obtidos podem ser observados na Figura 15.  
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Figura 15: Resultados obtidos no estudo do tempo de reação. Estudo realizado a partir 

da variação de tempo de 0 à 120 minutos. 

 

 Conforme pode ser observado, percebe-se que não há variação significativa do sinal de 

absorvância até os 30 min de reação. Porém, a partir dos 60 mi foi possível perceber uma leve 

redução da absorvância, possivelmente devido a alguma degradação do complexo colorido, 

que se mantém constante até os 120 min, evidenciando que a partir de 1 h há uma pequena 

diminuição da sensibilidade da reação. Dessa forma, optou-se por utilizar 5 min para que seja 

possível obter uma maior frequência de análise e uma boa sensibilidade da reação 

complexação. 
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5.1.6 Curva Analítica  

 

 Após a otimização das condições de formação do complexo Fe (II)/1,10-fenantrolina, 

um estudo foi realizado para verificar a relação de dependência entre a absorvância e a 

concentração de ferro. Para este fim, foram construídas curvas analíticas em meio aquoso em 

3 dias consecutivos para verificar se a sensibilidade seria constante ou se apresentaria 

discrepâncias entre os dias. As curvas foram preparadas utilizando as condições otimizadas e 

os pontos escolhidos para a sua construção foram os de concentração de Fe em solução de: 0 

mg L-1, 0,1 mg L-1, 0,5 mg L-1, 1,0 mg L-1, 1,5 mg L-1 e 2,0 mg L-1. Os resultados obtidos se 

encontram na Figura 16.  
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Figura 16: Resultados do estudo da sensibilidade da curva analítica. Estudo realizado a 

partir da construção de curva analítica ao longo de 3 dias. 

 

 

 Como observado nos resultados, como esperado, foi verificada uma relação linear 

entre a absorvância e a concentração. A sensibilidade das curvas não apresentou discrepâncias 

significativas entre os dias e, dessa forma, podemos dizer que as condições instrumentais não 

interferem de forma significativa no experimento, sendo possível realizar uma curva de 

calibração e utilizar a mesma por 3 dias que não haverá interferência significativa na análise.  
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5.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO 

 

 Com a finalidade de aplicar a extração induzida por quebra de emulsão como método 

de preparo das amostras de óleo diesel foi necessário realizar a otimização de alguns 

parâmetros relativos à formação e à quebra das emulsões. As condições avaliadas foram: pH 

do extrato após a extração, concentração de ácido nítrico e do tensoativo na solução extratora, 

e natureza do tensoativo. 

 Ao iniciar a etapa da otimização foi possível perceber que a solução amostra (solução 

obtida após adição dos reagentes da complexação) apresentava uma turbidez, provavelmente 

oriunda do tensoativo utilizado na EIQE que permanecia na fase aquosa. Ao realizar a 

medição da absorvância no espectrofotômetro, percebeu-se que a turbidez provocava um 

aumento do valor da absorvância, certamente devido ao desvio do feixe da radiação oriunda 

da fonte. Na otimização da reação de complexação essa turbidez não era observada, visto que 

era utilizado um padrão aquoso de Fe(III) como alíquota da amostra. Já na otimização da 

extração foi utilizada uma alíquota da fase aquosa obtida na EIQE (extrato) que possui como 

um dos componentes, além do analito e do ácido, o tensoativo, que provavelmente é o 

responsável pela turbidez. Com isso, optou – se pela utilização de um filtro de membrana para 

eliminar essa turbidez e permitir que fosse possível realizar a medição das amostras sem 

nenhuma interferência. 

 Para estes estudos, foi utilizada a amostra D3 e as condições iniciais, detalhadas na 

Tabela 3, foram escolhidas a partir de bibliografia consultada (VICENTINO, 2015). Os 

estudos não foram realizados em replicata e foram executados utilizando os procedimentos 

descritos na metodologia. 
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Tabela 3 – Condições de partida para otimização da EIQE. 

Volume de óleo diesel 10 mL 

Volume de solução extratora 2 mL 

Concentração de HNO3 na solução extratora 2,8 mol L-1 

Concentração de tensoativo na solução extratora 2,5% m/v 

Concentração de Fe na solução amostra 1 mg L-1 

Temperatura de quebra da emulsão  85 ºC 

Tempo de centrífuga  10 minutos 

 

 

5.2.1 Estudo do pH após a extração  

 

 Como comentado anteriormente, o pH é um fator determinante na realização da reação 

de complexação do Fe(II) com 1,10-fenantrolina, visto que se não estiver na faixa indicada, o 

produto não é formado e consequentemente, a determinação do analito não pode ser realizada. 

Como o extrato apresenta uma concentração considerável de ácido, optou – se pela realização 

de um novo estudo para otimizar o pH da solução, através da variação de concentração de 

tampão na solução amostra, com o principal objetivo de aumentar a eficiência da reação do 

Fe(II) com 1,10-fenantrolina.  

 O estudo foi feito realizando a variação da concentração de tampão na solução amostra 

e, posterior à medição do sinal analítico, foi realizado a determinação do pH de cada solução 

amostra com auxílio de um pHmetro. As concentrações de tampão utilizadas foram: 0,025 

mol L-1, 0,05 mol L-1, 0,10 mol L-1, 0,15 mol L-1, 0,20 mol L-1 e 0,25 mol L-1. Os resultados 

obtidos encontram – se na Figura 17. 
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Figura 17: Resultados do estudo do pH após a realização da EIQE. 

 

 

 Com base na observação dos resultados, é possível perceber que em concentrações de 

tampão de 0,025 mol L-1 e 0,050 mol L-1, os sinais analíticos obtidos foram mais baixos e isso 

pode ser explicado pelo pH da soluções amostras que estão em torno de 1,0 e 1,5, abaixo da 

faixa indicada para a reação de complexação com 1,10-fenantrolina que é de 3 à 12. A partir 

da concentração de 0,10 mol L-1, é possível observar que apesar do pH ainda estar um pouco 

abaixo da faixa ideal, o sinal analítico se apresenta praticamente constante. Devido a isso, 

optou-se pela concentração de 0,15 mol L-1 visto que o pH da solução amostra se apresenta 

dentro da faixa indicada para a reação de complexação com 1,10-fenantrolina e por ser uma 

concentração intermediária dentre os pontos que apresentam sinal analítico praticamente 

constante.  

 

5.2.2 Otimização da concentração de ácido nítrico e da natureza do tensoativo  

 

 A concentração de ácido nítrico foi otimizada, pois ele é um componente fundamental 

na EIQE, visto que atua diretamente na extração, facilitando a transferência dos metais 

presentes na fase orgânica para a fase aquosa. A natureza do tensoativo também é importante 
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de ser avaliada, visto que ele atua diretamente na EIQE promovendo a emulsificação da fase 

aquosa (solução extratora) com a fase orgânica (óleo diesel).  

 O estudo foi realizado através da variação da concentração de ácido nítrico na solução 

extratora empregada na emulsificação, utilizando-se dois diferentes tensoativos como agentes 

emulsificantes: o Triton X – 100 e o Triton X – 114. As concentrações de HNO3 utilizadas 

foram: 0, 0,7 mol L-1, 1,4 mol L-1, 2,8 mol L-1, 4,2 mol L-1 e 5,6 mol L-1. A concentração de 

tensoativo utilizada foi sempre de 2,5% m/v que é a condição inicial do método. Os resultados 

obtidos podem ser observados na Figura 18.  
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Figura 18: Resultados do estudo da concentração de ácido nítrico e natureza do 

tensoativo. Estudo realizado através da variação da concentração de ácido nítrico em 

presença de Triton X-100 e Triton X – 114. 

 

 Inicialmente, foi possível perceber que na ausência de HNO3, a extração do analito não 

ocorre, onde não é possível observar nem a formação da emulsão, evidenciando a importância 

do mesmo na extração dos analitos do óleo para a solução extratora e devido a isso, não foi 

possível realizar a determinação da absorbância nessa condição. Em seguida, observa – se que 

nas concentrações de 0,7 mol L-1, 1,4 mol L-1 e 2,8 mol L-1 o sinal analítico permaneceu 

praticamente constante com um leve aumento em 2,8 mol L-1 para o Triton X – 100 enquanto 

que para o Triton X – 114, ocorreu uma diminuição do mesmo. Devido a isso, como em 2,8 

mol L-1 foi observado uma maior sensibilidade, ele foi escolhido como a concentração de 
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ácido nítrico e o Triton X – 100 foi escolhido como tensoativo pois apresentou absorbâncias 

ligeiramente maiores que o Triton X – 114.  

 Além disso, percebe-se que para a concentração de HNO3 a partir de 4,2 mol L-1 há 

uma diminuição significativa do sinal analítico para ambos os tensoativos. Isso ocorre, pois 

nesta condição a acidez final do extrato aquoso é muito elevada, não sendo possível o ajuste 

do pH com o tampão utilizado. Assim, a reação entre o Fe (II) e a 1,10-fenantrolina é 

prejudicada, sendo observado um sinal analítico mais baixo.  

 

5.2.3 Estudo da concentração de tensoativo  

 

 Como citado anteriormente, o tensoativo promove a formação da emulsão, 

proporcionando um contato mais efetivo entre o óleo diesel e a solução extratora. (BRUM, 

2011). Para este experimento, a concentração de HNO3 e o tipo de tensoativo utilizado foram 

fixados conforme os resultados obtidos no estudo anterior e a concentração de tensoativo na 

solução extratora foi variada: 0%, 0,5%, 1,5%, 2,5%, 3,0% e 4,0% m/v. Os resultados obtidos 

podem ser observados na Figura 19.  
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Figura 19: Resultados do estudo da concentração de tensoativo. Estudo realizado a 

partir da variação da massa de tensoativo na fase aquosa.  
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 Como observado, a concentração do tensoativo afeta diretamente o sinal analítico, 

sendo observado um aumento da absorvância com o aumento da concentração de Triton X – 

100. Na ausência de tensoativo, não foi possível realizar a formação da emulsão e por isso, 

não ocorreu a extração e não foi possível realizar a medida de absorvância da solução. O 

aumento do sinal analítico com o aumento da concentração do tensoativo provavelmente se 

deve a um aumento do contato entre a solução extratora e a amostra que resulta em uma maior 

eficiência da extração.  

 Como a partir do penúltimo ponto (3,0% m/v) o sinal analítico não apresentou 

variação significativa, optou-se por utilizar a concentração de 3,0% m/v. É importante 

mencionar que o aumento da concentração de tensoativo causou uma maior dificuldade na 

quebra da emulsão, sendo necessário um maior tempo para completar o processo. Isso 

provavelmente deve – se ao fato de que a estabilização das gotículas de água na fase óleo é 

maior. Logo, como não há uma grande diferença no sinal analítico entre 3,0% e 4,0%, optou-

se pela concentração de 3,0% também pelo menor tempo na realização da quebra da emulsão.  

 

5.3 QUANTIFICAÇÃO DE FERRO NAS AMOSTRAS 

 

Para a quantificação de Fe nas amostras, inicialmente foi realizada a avaliação da 

melhor estratégia de calibração e a determinação dos parâmetros analíticos. Em seguida, foi 

realizada aplicação do método em 6 amostras de óleo diesel (detalhadas no Quadro 1), em que 

foram utilizadas as condições já otimizadas apresentadas na Tabela 4. A determinação do 

analito foi realizada através da estratégia de calibração escolhida após o preparo da amostra 

utilizando a EIQE e posterior determinação espectrofotométrica empregando a reação do 

analito (reduzido a Fe(II)) com 1,10-fenantrolina. Por fim, foram realizados ensaios de 

recuperação de forma a testar a exatidão do método. 
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Tabela 4 – Condições otimizadas para a quantificação de Fe nas amostras. 

 

5.3.1 Avaliação da estratégia de calibração  

 

 Uma das principais vantagens ao se utilizar a EIQE é a possibilidade de realizar a 

calibração em meio aquoso devido a eliminação da matriz. Com a finalidade de atestar esse 

fato, foi realizado um estudo utilizando a curva analítica em meio aquoso e em meio com 

extrato, para avaliar se há uma diferença significativa entre as sensibilidades das curvas, ou 

seja, se o extrato interfere na curva analítica. Os resultados obtidos se encontram na Figura 

20.  

Volume de óleo diesel 10 mL 

Volume de solução extratora 2 mL 

Tensoativo utilizado Triton X – 100  

Concentração de tensoativo na solução 

extratora 
3% m/v 

Concentração de ácido nítrico na 

solução extratora  
20% v/v 

Temperatura de quebra da emulsão  85 ºC 

Tempo de centrífuga  10 minutos 

Volume total da solução amostra  10 mL 

Concentração de 1,10-fenantrolina na 

solução amostra  
0,025% m/v 

Concentração de ácido ascórbico na 

solução amostra  
0,10% m/v 

Concentração de tampão na solução 

amostra  
0,15 mol L-1  

Tempo de reação 5 minutos 
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Figura 20: Curvas analíticas obtidas em meio com extrato e sem extrato.  

 

 Como pode ser observado, as curvas apresentaram uma boa linearidade apresentando 

um coeficiente de determinação sempre acima de 0,99. As sensibilidades obtidas para a curva 

sem extrato e com extrato foram de 0,2116 e 0,2102 respectivamente, onde não apresentaram 

uma discrepância significativa evidenciando que o extrato não afeta na sensibilidade da curva 

e dessa forma é possível realizar a calibração utilizando curva analítica em meio aquoso.  

  

5.3.2 Determinação dos parâmetros analíticos  

 

 Os parâmetros analíticos foram calculados a partir de curva analítica em meio aquoso 

através de uma análise. O LD é a menor concentração de um determinado analito em uma 

amostra que poderá ser detectada, mas não necessariamente essa porção detectada poderá ser 

quantificada. Já o LQ é a menor quantidade de analito que pode ser quantificado em uma 

determinada amostra, com precisão e exatidão aceitáveis, utilizando as condições 

experimentais estabelecidas (BRITO et al, 2003).  

 Os valores de LD e LQ obtidos pelas equações 5 e 6 respectivamente foram 

multiplicados por um fator de diluição de 20 vezes visto que utilizo uma alíquota de amostra 

de 0,5 mL e avolumo para 10 mL no método espectrofotométrico e dessa forma obtenho os 
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parâmetros de determinação do extrato, que se encontram na Tabela 5. Ao levar em conta a 

pré – concentração realizada na EIQE (5 vezes), obtenho os parâmetros metodológicos, que 

são os limites obtidos levando-se em conta toda a metodologia aplicada, que possui um fator 

de diluição total de 4 vezes. Dessa forma, o LD e o LQ metodológicos foram iguais a 0,006 e 

0,020 mg L-1, respectivamente. 

 A curva forneceu um coeficiente de determinação (r2) de 0,9999 indicando um ajuste 

satisfatório da curva pelo modelo linear e uma boa sensibilidade, como pode ser observado na 

Figura 21. 

 

Tabela 5 – Parâmetros analíticos para determinação de Fe. 
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y = 0,2043x + 0,0011

      R² = 0,9999

 

Figura 21: Curva analítica aquosa típica para o Fe. Faixa de concentração de 0 mg L-1 à  

2 mg L-1 e o comprimento de onda utilizado foi de 510 nm.  

 

 

LD (mg L-1) 0,03 

LQ (mg L-1) 0,1 

r2 0,9999 
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5.3.3 Aplicação da metodologia para determinação de Fe  

 

 A aplicação da metodologia foi realizada em todas as 6 amostras detalhadas na no 

Quadro 1 e foi utilizado a calibração por curva analítica aquosa. As análises foram realizadas 

em triplicata e os resultados obtidos se encontram na Tabela 6.  

Tabela 6 – Concentrações de Fe (mg L-1) nas amostras analisadas. Resultados expressos 

como média  desvio padrão (n =3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a determinação de concentração das amostras, foi levado em conta a diluição e a 

concentração do analito ao longo da metodologia. Inicialmente, na EIQE, a amostra é 

concentrada 5 vezes visto que ela migra de 10 mL de óleo diesel para 2 mL de solução 

extratora ácida (fase aquosa). Em seguida, 0,5 mL dessa fase aquosa é recolhida e levada a 10 

mL na reação de complexação com 1,10-fenantrolina, ocorrendo uma diluição de 20 vezes. 

Dessa forma, foi utilizado um fator de diluição total de 4 vezes. Todas as amostras 

apresentaram concentração acima do limite de quantificação estabelecido pelo método.  

Um detalhe importante a se destacar é que de acordo com a observação dos resultados 

na Figura 22, as amostras de óleo diesel do tipo S10 apresentaram teores de Fe menores do 

que as amostras de diesel S500. Com o objetivo de atestar que os teores obtidos para cada tipo 

de amostra são realmente discrepantes, visto que as análises realizadas das amostras de cada 

tipo de óleo diesel forneceram teores com uma diferença considerável entre si, foi realizado 

um teste estatístico com o objetivo avaliar as médias experimentais de cada grupo de 

amostras. O teste realizado foi o teste t de student, com um nível de confiança de 95%, após a 

Amostra D1 0,092  0,002 

Amostra D2 0,65  0,0005 

Amostra D3 0,30  0,004 

Amostra D4 0,57  0,007 

Amostra D5 0,42  0,007 

Amostra D6 0,21  0,002 
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aferição a partir do teste f de que as variâncias não possuíam diferença significativa. O teste F 

foi realizado a partir da Equação 8 e os resultados encontram-se na Tabela 7. 

 

𝐹 =
𝑠1

𝑠2
 

 

Onde:  

s1 – Desvio padrão das amostras do tipo S10 

s2 – Desvio padrão das amostras do tipo S500 

 

Tabela 7 – Valores do parâmetro F calculado e teórico.  

 

 

 

 

  

Como Fcalculado < Ftabelado, podemos confirmar a hipótese nula que diz que as variâncias 

dos dois grupos de amostras não apresentam diferença significativa e por isso é possível 

realizar a aplicação do teste t de student.  

Foi utilizado a Equação 9 e a Equação 10 para a realização do teste t e os resultados se 

encontram na Tabela 8.  

 

𝑡 =  
(𝑥1 −  𝑥2)

𝑆√(
1

𝑛1
+  

1
𝑛2

 

 

𝑆 =  √
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

( 𝑛1+𝑛2−2)
 

 

Onde:  

x1 – Média das absorbâncias do óleo diesel S500 

x2 – Média das absorbâncias do óleo diesel S10 

Fcalculado 1,25 

Ftabelado (n = 5)  5,05 

Equação 8 

Equação 10 

Equação 9 



51 
 

n1 – Número de análises do óleo diesel S500  

n2 - Número de análises do óleo diesel S1 

 

Tabela 8 – Valores do parâmetro t calculado e teórico.  

 

 

 

 

 

Com base nos resultados, como tcalculado > ttabelado, podemos considerar que a hipótese 

nula que diz que as médias são estatisticamente iguais não é válida e, por isso, os valores de 

concentração de Fe nos dois tipos de óleo diesel são realmente discrepantes, onde os teores de 

Fe no tipo S500 são realmente maiores do que no tipo S10. Provavelmente, isso se deve a um 

maior processo de refino no qual é submetido o diesel do tipo S10, de forma que os 

contaminantes são retirados de forma mais eficiente durante o processo de produção e por isso 

se apresentam em menor quantidade no produto final (PETROBRAS, 2014). 
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             Figura 22: Concentrações de Fe nas amostras de óleo diesel do tipo S500 e S10 

tcalculado 3,901 

Ttabelado (n = 4)  2,776 
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5.3.4 Ensaios de recuperação  

 

 Como não é possível obter um valor de referência da concentração do analito nas 

amostras de óleo diesel, foram realizados ensaios de recuperação para que fosse possível 

atestar a exatidão do método. São aceitas faixas de aproximadamente 80% - 120% para a 

recuperação dos analitos na amostra, ou seja, pode ocorrer uma variação de até 20% em 

relação a concentração de analito adicionada.  

 Foi realizada a fortificação com padrão aquoso de Fe em concentração de 1 mg L-1 e as 

análises foram realizadas em triplicata. Os resultados encontram-se na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Resultado dos ensaios de recuperação 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos na recuperação foram satisfatórios, na faixa de 75 a 108% onde 

apenas uma amostra teve sua recuperação ligeiramente abaixo da faixa recomendada. Dessa 

forma, é possível afirmar que foi obtido uma boa exatidão e é viável determinar Fe em óleo 

diesel utilizando o método proposto, sendo possível realizar a sua quantificação total.  

 

 

 

 

 

Amostras 
Concentração de Fe 

adicionada (mg L-1) 
Recuperação (%) 

Amostra D1 1,0 108 ± 5 

Amostra D2 1,0 93 ± 3 

Amostra D3 1,0 75 ± 3 

Amostra D4 1,0 89 ± 5 

Amostra D5 1,0 93 ± 2 

Amostra D6 1,0 90 ± 3 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Foi possível concluir que a determinação espectrofotométrica de Fe em óleo diesel 

utilizando a extração induzida por quebra de emulsão é uma metodologia eficiente e simples, 

apresentando algumas vantagens frente aos métodos usualmente empregados nesse tipo de 

análise, como a pré – concentração do analito, a possibilidade de se utilizar padrões aquosos 

devido a eliminação da matriz da amostra o que facilita o processo de medição e, 

principalmente, a simplicidade e o baixo custo que a análise espectrofotométrica fornece ao 

ser utilizada sendo o principal diferencial frente as metodologias usualmente utilizadas neste 

tipo de análise.  

 Para a reação de complexação com 1,10-fenantrolina para determinação 

espectrofotométrica do Fe, foram realizados estudos com a finalidade de otimizar o método e, 

após a realização da otimização, a reação foi realizada com concentração de 1,10-fenantrolina 

0,025% m/v, concentração de ácido ascórbico de 0,10% m/v e concentração de tampão de 

0,15 mol L-1. O tempo de reação foi de 5 minutos e a ordem de adição realizada foi amostra 

de Fe, tampão, ácido ascórbico e 1,10-fenantrolina. Além disso, foi possível perceber a 

dependência da determinação de ferro com a presença dos reagentes do método 

espectrofotométrico. 

 Em seguida, foi feito a otimização da EIQE onde foi desejado uma extração mais 

eficiente aliada a um menor tempo para a realização deste método. Após a realização dos 

estudos, foi obtido a condição otimizada de: concentração de HNO3 na solução extratora de 

2,8 mol L-1, concentração de tensoativo na solução extratora de 3,0% m/v, tipo de tensoativo 

utilizado foi o Triton X – 100 e a concentração de tampão após a extração foi de 0,15 mol L-1, 

evidenciando que a concentração de ácido utilizada na EIQE interfere na reação de 

complexação com a 1,10 – fenantrolina.  

 Por fim, a metodologia otimizada foi aplicada em 6 amostras de óleo diesel sendo 3 do 

tipo S10 e 3 do tipo S500, utilizando estratégia de calibração determinada após estudo em que 

foi comprovado que o extrato não interfere na curva analítica e por isso foi feita a 

determinação de Fe por curva analítica em meio aquoso, o que tornou o método mais simples 

e mais barato.  

Foi possível realizar a quantificação de Fe em todas as amostras visto que 

apresentaram teor do metal acima do LQ e LD que foram suficientemente baixos para ser 

possível realizar a determinação da concentração do metal. Foram obtidas as concentrações de 

Fe em mg L-1 nas amostras de D1 a D6 de: 0,092, 0,647, 0,298, 0,573, 0,423, 0,212, sendo 



54 
 

possível observar maiores concentrações de Fe em amostras de diesel S500 do que S10, 

provavelmente devido ao maior processo de refino no qual esse tipo de amostra é submetido. 

Foi feita a avaliação da exatidão do método através de ensaios de recuperação com as 

6 amostras que foram fortificadas com concentração de 1 mg L-1 de Fe utilizando - se um 

padrão aquoso. Foram obtidas recuperações de 75 a 108%, demonstrando assim que o método 

desenvolvido possui uma grande exatidão e aplicabilidade. 
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