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RESUMO
A emissão de compostos sulfurados pela queima de derivados do petróleo tem
sido o foco de muitas pesquisas e preocupações no mundo. Esta situação resultou em
leis mais rigorosas quanto à emissão de poluentes automotivos, principalmente em
relação à redução da emissão de enxofre. Por estes e outros motivos, um dos meios de
quantificar o enxofre com um alto valor de certeza, é através de métodos validados e
com controle de qualidade rastreável. A validação da metodologia para determinação
de enxofre por fluorescência na região do Ultravioleta foi realizada tendo-se como
base a norma ASTM D5453, para determinação do teor de enxofre em amostras de
Diesel S10, comercializados em postos de combustíveis da área metropolitana da
cidade de Natal, RN. Foi utilizado material de referência certificado para a validação e
construção da curva para a leitura das amostras coletadas. O método após validado
apresentou um limite de detecção de 0,002468 mg/L, um limite de quantificação de
0,008228 mg/L e um coeficiente de determinação da curva de R2 0,9995. Foram feitos
os testes de adição de padrão apresentando recuperação de 98,46%. Os testes
mostraram que o método é seletivo e confiável, porem não é robusto nos parâmetros
testados e os mesmos não podem ser alterados sem que ocorra uma perda em
sensibilidade. O método pode ser utilizado para a determinação de enxofre nas
amostras de diesel S10 comercializadas na cidade de Natal.

Palavras-Chaves: Diesel, Enxofre, Fluorescência na região do Ultravioleta, Controle
de Qualidade.
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ABSTRACT
The emissions of sulfur compounds through the burn of Petroleum derivatives
has been the focus of many research papers and a common problem throughout the
world. This situation has resulted in more rigorous laws regarding the emissions of
automotive pollutants, especially in relation to sulfur emissions. For these and other
reasons, a means to quantify with a high value of certainty is by validating methods
and having traceable quality control. For the validation of the methodology for the
determination of sulfur by fluorescence in the Ultraviolet region the standard technique
used was the, ASTM D5453, through the equipment ANTEK 9000NS where Diesel
S10 samples, sold in fuel stations in the metropolitan area of Natal, RN were used.
Certified reference material for the construction and validation of the curve was used
for the analysis of the collected samples. After the method was validated it had a limit
of detection of 0,002468 mg/L, a limit of quantification of 0,008228 mg/L and a
coefficient of determination of the curve of R2 0,9995. Recovery tests by standard
addition were done and presented a rate of 98,46%. The tests showed that the method
is selective and reliable. However, it is not robust for the parameters tested and these
may not be altered without the sensibility of the method being affected. This validated
method may be used for the determination of sulfur and can be applied in samples of
diesel S10.
Keywords: Diesel, Sulfur, Ultraviolet Fluorescence, Quality Control
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

1. Introdução
O óleo diesel é constituído principalmente por hidrocarbonetos, e outras
frações em menores percentuais de outros compostos químicos, contendo elementos
como o enxofre, o nitrogênio, oxigênio, e também os metais, que podem estar
presentes na forma de sais de ácidos orgânicos (CHAGAS, 2011).
Alguns constituintes do petróleo são vistos como contaminantes e, embora
existam em todas as suas frações, concentram-se principalmente nas frações mais
pesadas.
O enxofre destaca-se como o terceiro componente mais abundante no petróleo,
presente sob as formas de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos e derivados, moléculas
policíclicas com nitrogênio e oxigênio, gás sulfídrico, dissulfeto de carbono, sulfeto de
carbonila e, muito raramente, enxofre elementar (THOMAS, 2001).
Em concentrações elevadas, o enxofre produzido da combustão do óleo diesel
causa prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e ao desempenho dos próprios
motores, uma vez que, durante a combustão, o trióxido de enxofre reage com água,
formando o ácido sulfúrico, que corrói partes metálicas do motor, como mancais, guias
de válvulas etc. (BRASIL, 2007).
Atualmente, um dos principais problemas da sociedade é a poluição causada
por combustíveis produzidos a partir do petróleo. Dessa poluição, o nível de óxidos de
enxofre emitido pelos veículos, é um dos mais preocupantes, desta maneira, surge a
necessidade de análise e monitoramento desses níveis a fim de quantificar, com
qualidade, esta poluição. Por este motivo, foram implantadas leis para monitorar esses
níveis de emissão. Um dessas leis é a Resolução ANP nº 50 de 2013 que rege o tipo e
qualidade dos diesels comercializados nas zonas urbanas e rurais.
Para

determinação

do

teor

de

enxofre,

algumas

técnicas

já

são

convenientemente utilizadas, tais como a espectrometria de fluorescência de raios-x de
ondas dispersivas (FRX ou EDS), fluorescência na região do ultravioleta,
Microcuolometria Oxidativa, entre outros métodos menos utilizados. (FARAH, 2013)
A técnica de determinação de enxofre por fluorescência na região do
ultravioleta (UVF) vem sendo utilizada mais recentemente e apresenta vantagens
como: Baixa geração de resíduos, fácil operação de software e manutenção de
equipamento, quantidade mínima de amostra utilizada (aproximadamente 20µL) e
resultados em um curto período de tempo (5 minutos por análise). Devido a uma
crescente demanda dos órgãos ambientais, a metodologia a ser validada teve como
base a norma ASTM 5453, para que pudesse assim ser implementado no sistema da
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ISO 17.025 de qualidade em ensaios laboratoriais. Sendo assim, este trabalho tem
como objetivo validar o método para determinação de enxofre em amostras de diesel
nas faixas de 5-100mg/L, através da técnica de fluorescência na região do ultravioleta.

1.1 Objetivo Geral
Avaliar os teores de enxofre em amostras de diesel conforme a Resolução ANP
nº 50 de 2013 a fim de se observar o atendimento a resolução por parte das redes de
distribuição de combustíveis na cidade de Natal/RN.

1.2 Objetivos Específicos


Otimização das condições de operação do equipamento ANTEK 9000NS;



Validação do método, utilizando o CGCRE-8 (INMETRO, 2011), tendo como
base a metodologia descrita na norma ASTM D5453, através dos seguintes
parâmetros: Seletividade, linearidade, Faixa de Trabalho e Faixa linear, Limite
de detecção e limite de quantificação, Tendência e Recuperação, Precisão e
Robustez;



Determinação do teor de enxofre dessas amostras através do método validado.

CHAGAS, Mariela Mendonça
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ASPECTOS TEÓRICOS E REVISÃO
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2.1. Petróleo e o Meio Ambiente
O petróleo é originado da decomposição da matéria orgânica proveniente
principalmente de microorganismos aquáticos que constituem o fitoplâncton. Essa
matéria orgânica depositada no fundo de lagos e mares juntamente com sedimentos
trazidos por rios, quando submetidos a altas pressões e temperaturas ao longo do
tempo, formam o petróleo (THOMAS, 2004; CARDOSO, 2005). Ele faz parte da vida
do homem desde os tempos antigos, tendo sido utilizado pelas civilizações da
Babilônia na construção civil, pelos egípcios no embalsamento de mortos e na
construção de pirâmides, por gregos e romanos para fins militares e por diversas outras
civilizações antigas para diversos fins (DUARTE, 2014).
Durante o século XIX, surgiu, nos Estados Unidos, a exploração comercial do
petróleo, que apareceu como um substituto mais barato e melhor que o óleo de baleia e
o querosene obtido do carvão utilizados na época, como combustíveis para iluminação
das cidades.
Com o passar do tempo, o petróleo tornou-se a maior fonte de energia do
mundo, sendo por isso tão precioso e procurado quanto o ouro, com isso sua
exploração, produção e refino avançaram progressivamente (CARDOSO, 2005).
Porém, essas atividades geram danos ao meio ambiente, como por exemplo: uma
refinaria, que é responsável pela emissão de muitos poluentes, principalmente emissão
atmosférica contendo óxidos sulfúricos e nitrogenados, enxofre, metais tóxicos, etc.,
além de outros resíduos (CARDOSO, 2005).
A preocupação com a poluição ambiental traz a necessidade de adaptação de
metodologias internacionais por meio de fundamentos técnicos de combate à poluição
por veículos automotores, implementando programas de limitação progressiva de
emissão de poluentes, através de tecnologias envolvendo o uso de catalisadores,
injeção eletrônica de combustível e melhoria nos combustíveis automotivos.
Posteriormente, tais metodologias foram complementadas por outras normas
(BRASIL, 2008, 2011), que instituíram o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores – PROCONVE (que abrange veículos pesados e utilitários
movidos a diesel produzidos a partir de 2012) e estabeleceram prazos para redução
gradativa do teor de enxofre nos combustíveis.
A Resolução ANP nº 65/2011, que faz parte da implantação das fases P-7 e L-6
do PROCONVE, foi submetida à consulta pública para alteração na sua redação e
substituída pela Resolução ANP nº 50 de 23.12.2013. A revisão exclui as referências
ao diesel S-50 e ao diesel S-1800, que deixaram de ser comercializados em 1º de
CHAGAS, Mariela Mendonça
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janeiro de 2014. A partir desta data, apenas dois tipos de óleo diesel ficaram
disponíveis: o S-500 e o S-10, para uso rodoviário em áreas rurais e urbanas
respectivamente. Esta mudança também estabelece regras para a transição final entre a
comercialização do S-1800 e a do S-500 (ANP, 2011).
Toda esta legislação inclui a obrigatoriedade de uma considerável redução dos
níveis dos diversos poluentes provenientes da queima de combustíveis e trazendo,
consequentemente, melhorias para o meio ambiente e para nossa saúde.

2.2. Diesel
O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo constituído basicamente
por hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos de carbono e
hidrogênio).
Alguns compostos presentes no diesel além de apresentar carbono e hidrogênio
trazem também enxofre, nitrogênio e compostos metálicos em sua composição. Sendo
um combustível mais “pesado” que a gasolina, o diesel apresenta-se com cadeia
carbônica de 6 a 30 átomos, como pode ser observado na tabela 1, que mostra o
número de átomos das cadeias carbônicas típicas do óleo diesel e seus percentuais. Da
composição do óleo diesel participam hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos e
aromáticos (FARAH, 2013).
Tabela 2.1 - Cadeias carbônicas típicas do óleo diesel
N. DE
N. DE
ÁTOMOS
ÁTOMOS
DE
%
DE
CARBONO MASSA CARBONO
NA
NA
CADEIA
CADEIA
C6
0,001
C15
C7
0,02
C16
C8
0,38
C17
C9
1,07
C18
C10
6,80
C19
C11
7,52
C20
C12
8,00
C21
C13
8,00
C22
C14
8,21
C23
Fonte: Adaptado de FARAH (2013).

N. DE
ÁTOMOS
%
DE
MASSA CARBONO
NA
CADEIA
8,79
C24
8,14
C25
6,65
C26
7,22
C27
6,01
C28
5,18
C29
5,14
C30
4,00
C31
3,12
C32

%
MASSA
2,33
1,55
0,83
0,80
0,14
0,05
0,03
0,00
0,00

Produzido a partir do refino do petróleo, o óleo diesel é formulado através da
mistura de diversas correntes como gasóleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado,
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provenientes das diversas etapas de processamento do petróleo bruto. É um produto
inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e
com odor forte e característico (CHAGAS, 2011).
A proporção destes componentes, no óleo diesel, permite enquadrar o produto
final dentro das especificações previamente definidas e que são necessárias para
permitir um bom desempenho do produto, minimizando o desgaste dos motores e
componentes e mantendo a emissão de poluentes, gerados na queima desse
combustível, em níveis aceitáveis. Propriedades como densidade, faixa de destilação,
poder calorífico, viscosidade, ponto de fluidez e número de cetanas são influenciadas
por variações na composição química do óleo diesel (SZKLO, ULLER, 2008).
O óleo diesel é utilizado em motores de combustão interna e ignição por
compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais
como: automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas,
máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores
elétricos, por exemplo). Em função do tipo de aplicação, o óleo diesel apresenta
características e cuidados diferenciados (PETROBRAS, 2011).
Assim como, no petróleo cru, na gasolina e outros derivados de petróleo, o óleo
diesel deve passar por uma caracterização para identificação de seus parâmetros, como
as seguintes análises: Pressão de Vapor Reid (Reid Vapor Pressura - RVP), massa
específica, teor de enxofre, ponto de ebulição verdadeiro (True Boiling Point – TBP),
número de acidez total, viscosidade, e outras como o teor de biodiesel (BUENO,
2004).
De acordo com sua aplicação, são especificados dois tipos básicos de óleo
diesel, os quais estão divididos em duas categorias: óleo diesel automotivo e óleo
diesel marítimo. Na classe do óleo diesel automotivo está inserido o diesel tipo S10 e o
tipo S500, cujas características são ajustáveis às necessidades ambientais e do tipo de
uso. A diferença entre esses óleos é o teor máximo de enxofre presente em sua
composição química. (TAKESHITA, 2006).
A Resolução ANP nº 65 vigente até o ano de 2012, foi revogada pela
Resolução ANP nº 50 de 23.12.2013, que define apenas duas versões de diesel,
conforme o teor máximo de enxofre - S10 e S500. O óleo diesel tipo S10 é
caracterizado por possuir um teor de enxofre de, no máximo, 10 mg/L, enquanto o
diesel S500 apresenta um limite máximo de 500 mg/L de enxofre. Devido às
crescentes preocupações com o meio ambiente, um regulamento técnico do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) prevê que as regiões metropolitanas sejam abastecidas
somente com o óleo diesel S10 (diesel metropolitano), visto que o seu teor de enxofre
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é menor quando comparado como diesel S500 (diesel comum). O diesel S500 será
mais usado nas regiões do interior do Brasil e servirá com o diesel rural. Desta forma,
a adoção dessa medida contribui para a melhoria da qualidade do ar em áreas de maior
concentração populacional. Para evitar que o diesel S500 (interior) seja utilizado em
regiões metropolitanas, a Portaria 310 da Agência Nacional do Petróleo (ANP) vincula
a adição de 20 mg/L de um corante vermelho que não acarreta alterações em suas
especificações técnicas, bem como no seu custo, mas distingue o diesel S500
facilmente do diesel S10 (CHAGAS, 2011).
O óleo diesel marítimo difere do óleo diesel automotivo apenas pela
necessidade de se especificar o seu ponto de fulgor, ou seja, a menor temperatura que o
combustível vaporiza em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura
explosiva, quando em presença de uma fonte de ignição. Para o óleo diesel marítimo, o
ponto de fulgor é fixado em um valor mínimo de 60°C, enquanto que o ponto de fulgor
do diesel automotivo é de 38°C, no mínimo (PETROBRAS, 2011).
A redução em consumo e melhoria da qualidade do óleo diesel tem sido tópico
de estudos para vários pesquisadores, motivados pelo crescimento da demanda nos
setores elétricos e de transportes em todo mundo mostrando que o controle de
qualidade nos ensaios de monitoramento da qualidade do Diesel é uma das maiores
ajudas para um grande problema ambiental (BOUAID et al., 2005). No Brasil, o
consumo de petróleo é avaliado pelo consumo de óleo diesel, que corresponde em
torno de 58,4 bilhões de litros (para o ano de 2013 – um aumento de 5% em relação ao
ano de 2012), em comparação com o consumo de gasolina de 41,3 bilhões de litros,
sendo 30% a menos que o consumo total do diesel, demonstrando ainda mais a
necessidade do monitoramento deste combustível (VIANNA, 2011).

2.3. Enxofre
O enxofre (do latim sulphur) é um elemento químico de símbolo S, número
atômico 16 e de massa atômica 32uma. À temperatura ambiente, o enxofre encontrasse
no estado sólido. O enxofre é um elemento essencial para todos os organismos vivos e
é usado em múltiplos processos industriais como, por exemplo, os sulfitos que são
usados para branquear o papel e como conservantes em bebidas alcoólicas. O
tiossulfato de sódio é utilizado em fotografia como fixador já que dissolve o brometo
de prata; e o sulfato de magnésio (sal Epsom) tem usos diversos como laxante,
esfoliante ou suplemento nutritivo para plantas e na produção de sulfureto de
hidrogênio (ácido sulfídrico). Este composto tem uma coloração amarela, mole, frágil,
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leve, desprende um odor característico de ovo podre ao misturar-se com o hidrogênio,
e arde com chama azulada formando dióxido de enxofre. É insolúvel em água,
parcialmente solúvel em álcool etílico, porém se dissolve em dissulfeto de carbono e
em tolueno aquecido (cerca de 20g/100mL a 95ºC e menos de 2g/100mL a 20ºC). São
conhecidos 18 isótopos do enxofre, quatro dos quais são estáveis: S-32 (95,02%), S-33
(0,75%), S-34 (4,21%) e S-36 (0,02%). (ATKINS, 2006; PEIXOTO, 2002).
O dissulfeto de carbono (CS2), o sulfeto de hidrogênio (H2S), e o dióxido de
enxofre (SO2) devem ser manuseados com cautela. Além de ser bastante tóxico, o
dióxido de enxofre reage com a água da atmosfera produzindo a chuva ácida, e em
altas concentrações reage com a água dos pulmões formando ácido sulfuroso que
provoca hemorragias, enchendo os pulmões de sangue com a consequente asfixia. O
sulfeto de hidrogênio tem um terrível mal cheiro, mesmo em baixas concentrações.
Quando a concentração aumenta o sentido do olfato rapidamente se satura
desaparecendo o odor, passando despercebida a sua presença no ar, deixando as
vitimas expostas aos seus efeitos, possivelmente letais, caso seja o único gás presente
no local. (ATKINS, 2006; PEIXOTO, 2002).

2.3.1 – Enxofre em derivados de petróleo
O teor de enxofre total nos produtos derivados do petróleo é uma variável
importante, já que compostos sulfurados são associados a problemas no
armazenamento, transporte e na qualidade final dos combustíveis. O enxofre também
causa sérios problemas de poluição atmosférica. Compostos sulfurados, presentes nos
derivados do petróleo como a gasolina, querosene, óleo diesel e óleo combustível, são
corrosivos e podem inibir a desempenho dos aditivos nos produtos finais (YIN, 2001;
BENDER, 1989).
Além disso, a combustão dos combustíveis fósseis é a principal causa
antropogênica dos compostos sulfurados na atmosfera. A oxidação dos compostos
sulfurados, quando queimados, emite uma grande quantidade de óxido de enxofre
(SOx) na atmosfera, causando sérios problemas de poluição, inclusive intoxicação
humana e chuva ácida (O’NEIL, 1993).
Existem compostos sulfurados como mercaptans, sulfetos, polissulfetos,
benzotiofenos e derivados. Eles são indesejáveis, pois aumentam a polaridade dos
óleos contribuindo para estabilização das emulsões, são responsáveis pela
corrosividade dos produtos, contaminam catalisadores, conferem cor e cheiro nos
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produtos finais, são tóxicos e produzem SO2 e SO3 por combustão, os quais formam
ácido sulfuroso (H2SO3) e ácido sulfúrico (H2SO4) em meio aquoso (BUENO, 2004).
Na atualidade, os níveis permissíveis de teor de enxofre nos combustíveis
automotivos têm sido reduzidos consideravelmente pelos órgãos governamentais para
reduzir a poluição do ar. Por isso, existe demanda, para a redução de compostos
sulfurados em produtos combustíveis, particularmente em diesel e gasolina, para desta
forma, tentar diminuir a poluição do meio ambiente em grandes áreas urbanas. Os
órgãos regulamentadores do governo Brasileiro obrigam que o valor total de
compostos sulfurados sejam abaixo de 10 μg g−1 em diesel urbano, o que esta sendo
acatado pelos comerciantes do produto (DAUZACKER, 2003).
Para esta finalidade, informações sobre a concentração total de enxofre em
produtos derivados do petróleo é essencial para o controle de qualidade e para a
determinação deste poluente na atmosfera. Essa demanda aumenta a necessidade do
desenvolvimento de métodos de ensaios rápidos e eficientes e o aperfeiçoamento dos
métodos já utilizados, para que possuam sensibilidade adequada para análises
rotineiras do teor de enxofre.

2.4 – Técnicas de determinação de Enxofre
Vários métodos padrões existem para a determinação de enxofre em óleo e
derivados do petróleo propostos por agências como a Sociedade Americana de Ensaios
e Materiais (American Society for Testing and Materials - ASTM). Alguns desses
métodos são: D2622-10 (Método para determinação de enxofre em derivados de
petróleo por espectrometria de fluorescência de raio-x de ondas dispersivas), D545306 (Método de determinação de enxofre total em hidrocarbonetos leves, óleos de
motor e diesel por fluorescência de ultravioleta), D3120-06 (Método de determinação
de níveis traço de enxofre em hidrocabonetos de petróleo leve por Microcuolometria
Oxidativa), e D6920-07 (Método de determinação de enxofre total em destilados de
Nafta, gasolinas reformuladas, Diesel, Bio diesel e óleo de motor por combustão
oxidativa e Detecção eletroquímica) (ASTM, 2007).
Esses métodos serão apresentados brevemente, em especial, como cada uma
dessas técnicas funciona.
2.4.1 – Espectrometria de Fluorescência de Raios – X de Ondas Dispersivas
O método ASTM D2622-10 (Método para determinação de enxofre em
derivados de petróleo por espectrometria de fluorescência de raios-x de ondas
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dispersivas), também conhecido como FRX e/ou EDS é um método que utiliza a
radiação raios-X para excitar uma amostra desconhecida. Os elementos individuais
presentes na amostra emitem suas próprias linhas de fluorescência de raios-X (ASTM,
2010; SKOOG, 2009).
Este método detecta a radiação emitida e, qualitativamente, determina quais
elementos estão presentes no material, o que permite análises simultâneas multielementar, possibilitando análises na faixa de mg/L. Devido à pequena distância entre
a amostra e o detector na maioria dos equipamentos que utilizam este método, análises
ao ar podem ser possíveis. Desta forma, a grande maioria das amostras pode ser
medida sem a necessidade de vácuo. Alem disto, mesmo os elementos leves, até o
carbono, os quais são difíceis de ser analisados através de instrumentos convencionais
de energia dispersiva, podem ser (CORBARI, 2008; SHIMADZU, 2014).

2.4.2 – Microcuolometria Oxidativa
O método ASTM D3120-06 (Método de determinação de níveis traço de
enxofre em hidrocabonetos de petróleo leve por Microcuolometria Oxidativa),
descreve o método de determinação de enxofre dentro de um range de 3 – 100 mg/L
em amostras de hidrocarbonetos leves com ponto de ebulição entre 26 – 274 °C. O
método pode ser utilizado para concentrações mais altas, porém a diluição apropriada
para ficar dentro do range de detecção precisa ser feito. Este método funciona quando
uma amostra líquida é inserida dentro de um tubo de combustão mantido a uma
temperatura de aproximadamente 800 °C com um fluxo de gás contendo 80% oxigênio
e 20% de um gás inerte (por exemplo, nitrogênio, argônio, etc.). A pirólise oxidativa
converte o enxofre em dióxido de enxofre que flui para uma célula de “titulação” onde
reagem com os íons triiodeto presentes no eletrólito. O triiodeto que é consumido é
reposto coulometricamente e a corrente total utilizada para essa reposição é a medida
dada do teor traço de enxofre na amostra. (ASTM, 1996).
2.4.3 – Combustão Oxidativa e Detecção Eletroquímica
O método ASTM D6920-07 (Método de determinação de enxofre total em
destilados de nafta, gasolinas reformuladas, diesel, biodiesel e óleo de motor por
combustão oxidativa e detecção eletroquímica). É um método utilizado para a
determinação de enxofre total em hidrocarbonetos líquidos, com ponto de ebulição
entre 25-400 °C com valores de viscosidade entre 0,2 e 10 cSt (mm/S), em temperatura
ambiente. Esse método é aplicado para determinação de enxofre total em nafta,
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gasolinas reformuladas, diesel, biodiesel e óleo de motor com teores aproximados
entre 1 – 100 mg/kg para produtos do tipo gasolina e entre 1 – 40 mg/kg em produtos
do tipo diesel. (ASTM, 2007). De acordo com os testes da ASTM, o limite de
quantificação para este método é de 3 mg/kg para gasolina e 0,5 mg/kg para o diesel.
(ASTM, 2007).

2.4.4 - Fluorescência da Região do Ultravioleta
A Fluorescência da Região do Ultravioleta, técnica utilizada para o
desenvolvimento deste trabalho, é uma técnica que pode ser aplicada na determinação
do teor de enxofre total em derivados do Petróleo e amostras gasosas e de carvão e
biomassa vegetal.
Conforme descrito na norma ASTM D5453, uma amostra de hidrocarboneto é
inserida em um forno de combustão de alta temperatura onde o enxofre é oxidado e
transformado em dióxido de enxofre (SO2) em uma atmosfera rica em oxigênio. O SO2
absorve a energia da luz UV e é convertido em dióxido de enxofre excitado (SO2*). A
fluorescência emitida dos SO2* excitados, quando retornam para seu estado estável de
SO2, são detectados por um tubo fotomultiplicador e o sinal resultante é a medida
quantificada de enxofre na amostra.
Figura 2.1 – Fluxograma: Análise de enxofre por FUV.

Uma visão mais detalhada do processo: Quando amostras de hidrocarbonetos são
introduzidos em um tubo de pirólise a 1050 °C, os componentes da amostra queimam
na forma de CO2 e H2O. Compostos de enxofre estão presentes nas misturas de
hidrocarbonetos e combustíveis fósseis em uma grande variedade de formas e natureza
química, entretanto eles também formam produtos de combustão como descritos na
equação geral de reação:

R-S+O2

→
1050 °C

CO2 +SO2 +H2 O
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A água na fase vapor ou líquida pode alterar a medição de enxofre e o produto de
combustão deve ter a água removida antes de entrar na câmara de reação, onde as
moléculas de SO2 ficam excitadas e relaxadas, como mostram as equações 2.2 e 2.3
abaixo. Um tubo fotomultiplicador ajustado na faixa de comprimento de onda
apropriado pode medir o sinal emitido pelas espécies de enxofre.

SO2 + hλ (190-230nm) → SO*2

(2.2)

SO*2 → SO2 + hλ (230-450nm)

(2.3)

2.5. Controle de Qualidade
Um sistema de Controle de Qualidade (QMS - Quality Management System) é
um sistema que destaca as políticas e procedimentos necessários para a melhoria e
controle das diversas “atividades-chave” e processos desenvolvidos por uma
organização. Em um laboratório, para que esse controle de qualidade funcione, deve-se
atender aos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025 (controle de qualidade em
ensaios de laboratório) para a seleção de métodos de ensaios, desenvolvimento de
métodos de ensaio pelo laboratório, utilização de métodos não normalizados e
validação de métodos.

2.5.1. ABNT NBR ISO/IEC 17025
A ABNT NBR ISO/IEC 17025 (Norma para Controle de Qualidade em ensaios
de laboratório) é reconhecida e utilizada mundialmente como referência para a gestão
da qualidade e para a competência técnica de laboratórios de ensaios e também de
calibração. Ela também serve de referência para a acreditação de ensaios e calibrações
junto ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). A
acreditação de laboratórios, segundo os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR
ISO/IEC 17025:2005, é aplicável a laboratórios de calibração e de ensaio.
O sistema de gestão do laboratório pode estar definido em um Manual da
Qualidade – MQ específico para o laboratório. (INMETRO, 2005).
Atualmente, no Brasil, para demonstrar sua competência técnica, os
laboratórios devem se submeter a um credenciamento pelos órgãos responsáveis: A
agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou o Instituto Nacional de
Metrologia (INMETRO). A ISO/IEC 17025 estabelece os critérios para aqueles
laboratórios que desejam demonstrar sua competência técnica, que possuem um
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sistema da qualidade efetivo e que são capazes de produzir resultados tecnicamente
válidos. Os principais objetivos da 17.025 são: (INMETRO, 2005; VALLE, 2002).


Estabelecer um padrão internacional e único para atestar a competência dos
laboratórios para realizarem ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem.
Tal padrão, facilita reconhecimento internacional do controle de qualidade.



Facilitar a interpretação e a aplicação dos requisitos, evitando ao máximo
opiniões divergentes e conflitantes.



Extensão do escopo em relação à ISO Guia 25, abrangendo também
amostragem e desenvolvimento de novos métodos;



Estabelecer uma relação mais estreita, clara e sem ambiguidade com a ISO
9001 e 9002.

2.6. Validação de Métodos Analíticos
Utilizando a ISO 17.025 como base, e com o objetivo de confirmar a qualidade
dos equipamentos e ensaios para o uso pretendido, deve-se validar:


Métodos não normalizados;



Métodos criados/desenvolvidos pelos próprios laboratórios;



Métodos normalizados usados fora dos escopos para os quais foram
concebidos;



Ampliações e modificações de métodos normalizados.
O processo de validação de um método deve estar descrito em um

procedimento (PE – Procedimento de Ensaio e PO – Procedimento de Operação), e os
estudos para determinar os parâmetros de validação devem ser realizados com
equipamentos e instrumentos dentro das especificações, funcionando corretamente e
adequadamente calibrados, seguindo a ASTM adequada. Do mesmo modo, o
responsável pela realização dos estudos deve ser competente na área e precisa ter
conhecimento suficiente sobre o trabalho, sendo capaz de tomar as decisões
apropriadas durante a realização dos ensaios. (INMETRO, 2011).
2.6.1. Planejamento da validação
No planejamento e execução da validação do método escolhido, sugere-se, de acordo
com o CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação), a seguinte sequência de trabalho:


Definir a aplicação, objetivo e escopo do método;
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Definir os parâmetros de validação e critérios de aceitação;



Verificar se as características de desempenho do equipamento estão
compatíveis com o exigido pelo método em estudo;



Qualificar os materiais, por exemplo, padrões e reagentes, ou adquirir matérias
qualificados;



Planejar os experimentos de validação, incluindo o tratamento estatístico, e;



Fazer os experimentos de validação.

Os experimentos e os resultados devem ser documentados e registrados.
2.6.2. Parâmetros de validação
De acordo com o CGCRE, os parâmetros de validação devem estar claramente
declarados no procedimento documentado e incluir, se for aplicável, os ensaios de:
seletividade, linearidade, faixa de trabalho e faixa linear, limite de detecção e limite de
quantificação, tendência e recuperação, precisão e robustez. Os parâmetros de
validação variam de acordo com o tipo de ensaio a ser feito como visto abaixo na
tabela 2.2.
Tabela 2.2 – Parâmetros de validação conforme o tipo de ensaio
Parâmetros
Qualitativo

Precisão
Seletividade
Tendência /
Recuperação
Robustez
Sensibilidade /
linearidade /
faixa de
trabalho
Limite de
Detecção
Limite de
Quantificação

X

X

X

Tipo de Ensaio
Determinação
Análise de
do componente elementos
(ou analito) em menores e
maior teor*
Traços **

Propriedades
Físicas

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fonte: DOQ-CGCRE-8_2011.
* Dependendo da faixa de concentração do analito pode não ser necessária a determinação dos
limites de detecção e de quantificação, por exemplo: componentes maiores com concentração entre 1
a 100%.
** São considerados como de menor teor concentrações entre 0,01 a 1% e elementos traços, os
elementos em concentração abaixo de 0,01%.
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Seguindo os parâmetros do CGCRE e da ISO 17.025, serão discutidos
brevemente, os ensaios a serem realizados para a validação.

2.6.2.1. Seletividade
De acordo com o CGCRE-8 a matriz da amostra pode conter componentes que
interferem no desempenho da medição. Os interferentes podem aumentar ou reduzir o
sinal, e a magnitude do efeito também pode depender da concentração. Experimentos
para avaliação da seletividade, descritos na literatura sobre validação de métodos
analíticos, envolvem ensaios com padrões ou materiais de referência, amostras com e
sem o analito, além da avaliação da capacidade de identificação do analito de interesse
na presença de interferentes. Quando não há disponibilidade de interferentes, alguns
autores sugerem a avaliação da habilidade de medição do analito por diferentes
métodos, técnicas ou por meio de variações nas condições instrumentais.
É importante entender que se a seletividade não for assegurada, a linearidade, a
tendência e a precisão estarão comprometidas.
2.6.2.2. Linearidade
A maioria dos equipamentos de medição existentes estabelece a sua faixa
dinâmica linear. É necessário, entretanto, verificar até que ponto a faixa de
concentração do analito coincide com a faixa dinâmica linear e assegurar que nenhum
outro fenômeno tenha impacto indesejável na resposta. A quantificação requer que se
conheça a dependência entre a resposta medida e a concentração do analito. A
linearidade é obtida por padronização interna ou externa e formulada como expressão
matemática usada para o cálculo da concentração do analito a ser determinado na
amostra real. A equação da reta que relaciona as duas variáveis é:
y = a + bx

(2.4)

sendo:
y = resposta medida (absorbância, altura ou área do pico, etc.);
x = concentração;
a = interseção com o eixo y, quando x = 0;
b = inclinação da curva analítica = sensibilidade.
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Em geral, serão necessários vários níveis de concentração, no mínimo cinco,
para construir a curva analítica. O número de replicatas em cada nível de concentração
deve ser o mais próximo possível daquele empregado na rotina do laboratório.
A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados dos
ensaios em função da concentração do analito e verificada a partir da equação da
regressão linear, determinada pelo método dos mínimos quadrados (R2).
Calcular o modelo através da regressão linear, os resíduos e o coeficiente de
correlação linear (R) é frequentemente utilizado para indicar o quanto a reta pode ser
considerada adequada como modelo matemático para o estudo. (INMETRO, 2011).
2.6.2.3. Faixa de trabalho e Faixa linear
Para qualquer método quantitativo, existe uma faixa de concentrações do
analito ou valores da propriedade no qual o método pode ser aplicado. Todo
experimento de determinação da faixa de trabalho é iniciado pela escolha de uma faixa
preliminar. A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio
vai ser usado e a concentração mais esperada da amostra deve, sempre que possível, se
situar no centro da faixa de trabalho. No limite inferior da faixa de concentração, o
fator limitante é o valor do limite de quantificação. No limite superior, os fatores
limitantes dependem do sistema de resposta do equipamento de medição.
Dentro da faixa de trabalho pode existir uma faixa de resposta linear e dentro
desta, a resposta do sinal terá uma relação linear com o analito ou valor da
propriedade. A extensão dessa faixa pode ser estabelecida durante a avaliação da faixa
de trabalho.
Sendo assim, a definição da faixa de trabalho dependerá do objetivo do
método. Normalmente o método indica o valor alvo de concentração a ser
determinada. Este valor é determinado como 100% (meio da curva) e trabalha-se com
as soluções mais concentradas e diluídas para obter os outros pontos. (CRQ, 2010).
•Faixas comuns:
•90% a 110%
•80% a 120%
•50% a 150%
2.6.2.4. Limite de detecção e quantificação;
Quando são realizadas medidas em amostras com baixos níveis do analito ou
de uma propriedade, como por exemplo, análise de traços, é importante saber qual o
menor valor de concentração do analito ou da propriedade que pode ser detectada pelo
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método. O limite de detecção para um procedimento analítico pode variar em função
do tipo da amostra. É fundamental assegurar-se de que todas as etapas de
processamento do método analítico sejam incluídas na determinação desse limite de
detecção. Para a validação de um método analítico, é normalmente suficiente fornecer
uma indicação do nível em que a detecção do analito pode ser distinguida do sinal do
branco/ruído.
Tabela 2.3 – Determinação do Limite de Detecção
MATRIZ

CÁLCULOS

OBSERVAÇÕES

Branco da
amostra

LD = X + t (n−1) .s
Sendo: X = média dos
A média e o desvio-padrão
valores dos brancos da
amostral dos brancos da amostra
amostra; t é a distribuição de
são dependentes da Matriz. Válido
Student, dependente do
somente quando os valores dos
tamanho da amostra e do
brancos apresentarem um desvio
grau de confiança e, s =
padrão amostral diferente de zero.
desvio-padrão amostral dos
brancos da amostra

Branco da
amostra com a
menor
concentração
aceitável de
analito

LD - 0+t(n-1).s. Sendo: t =
distribuição de Student,
A "menor concentração aceitável"
dependente do tamanho da
é aquela tida como concentração
amostra e do grau de
mais baixa para a qual um grau
confiança e s = desvioaceitável de incerteza pode ser
padrão amostral dos brancos
alcançado.
da amostra, com adição.

Branco da
amostra e Branco
da amostra com
LD = 3 x relação sinal/ruído
diferentes
concentrações de
Analito

É calculado como sendo
correspondente a concentração
que produzida um valor do sinal
medido 3 vezes maior do que o
nível de ruído medido com a
solução do branco.

Fonte: CGCRE-8

O Limite de Quantificação, algumas vezes é também denominado “Limite de
Determinação”. Na prática, corresponde normalmente ao padrão de calibração de
menor concentração (excluindo o branco). Este limite, após ter sido determinado, deve
ser testado com amostras independentes, para averiguar se a tendência e a precisão
conseguidas são satisfatórias. (CRQ, 2010).
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2.6.2.5. Tendência/recuperação;
Os processos normalmente utilizados para avaliar a tendência de um método
são, entre outros: uso de materiais de referência certificados (MRC), participação em
comparações interlaboratoriais e realização de ensaios de recuperação.
A tendência, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio, implica
numa combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos. A determinação
da tendência com relação aos valores de referência apropriados é importante no
estabelecimento da rastreabilidade aos padrões reconhecidos.
A tendência pode ser expressa como recuperação analítica, definida como:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑋 100%
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

(2.5)

Esta tendência deve ser corrigida ou demonstrada ser desprezível, mas em
ambos os casos, a incerteza associada com a determinação da tendência permanece
como um componente essencial da incerteza global. (CGCRE, 2011).
Observação: A exatidão é avaliada numericamente através da tendência.
2.6.2.6. Precisão (repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade);
Usualmente determinada para circunstâncias específicas de medição e as três
formas mais comuns de expressá-la são: repetitividade, precisão intermediária e
reprodutibilidade, sendo usualmente expressas pelo desvio padrão e coeficiente de
variação. O coeficiente de variação (CV, usualmente expresso em %), também
conhecido como desvio padrão relativo (DPR), é calculado da seguinte forma:
𝐷𝑃
𝐶𝑉 = 𝐷𝑃𝑅 = (
) 𝑥 100
𝐶𝑀𝐷

(2.6)

Sendo:
DP = desvio-padrão;
CMD = concentração média determinada
2.6.2.6.1. Repetitividade
As condições de repetitividade podem ser caracterizadas utilizando o mesmo
procedimento de medição, mesmo observador, mesmo instrumento usado sob mesmas
condições, mesmo local, e repetições no menor espaço de tempo possível.
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repetitividade pode ser expressa quantitativamente em termos da característica da
dispersão dos resultados e pode ser determinada por meio da análise de padrões,
material de referência ou adição do analito à branco da amostra, em várias
concentrações na faixa de trabalho. O número de replicatas para cada nível de
concentração deve expressar a rotina do laboratório.
2.6.2.6.2. Precisão Intermediária
A precisão intermediária, de acordo com a ISO 5725-3, refere-se à precisão
avaliada sobre a mesma amostra, amostras idênticas ou padrões, utilizando o mesmo
método, no mesmo laboratório, mas definindo exatamente quais as condições a variar
(uma ou mais), tais como:
• diferentes analistas;
• diferentes equipamentos;
• diferentes tempos.
Esta medida de precisão representa a variabilidade dos resultados em um
laboratório. Na maioria dos casos, o valor de precisão intermediária é função do nível
de concentração do ensaio e o seu cálculo é efetuado, preferencialmente, a partir dos
resultados obtidos, após eliminação dos resultados discrepantes. A visualização gráfica
dos valores também pode ser útil para identificá-los (CRQ, 2010).
2.6.2.6.3. Reprodutibilidade
Embora a reprodutibilidade não seja um componente de validação de método
executado por um único laboratório, é considerada importante quando um laboratório
busca a verificação do desempenho dos seus métodos em relação aos dados de
validação obtidos por meio de comparação interlaboratorial. A partir do desvio padrão
obtido sob condições de reprodutibilidade é possível calcular o limite de
reprodutibilidade (R), o qual permite ao analista decidir se a diferença entre os valores
da duplicata das amostras analisadas sob condições de reprodutibilidade é significante.
O cálculo teórico do desvio padrão da reprodutibilidade baseado na
concentração do analito pode ser obtido pela equação de Horwitz, modificada por
Thompson, de tal forma que: (INMETRO, 2011).
- para c (concentrações) > 0,138 => σ = 0,01 c0,5
- para 1,2x10-7 <= c (concentrações) >= 0,138 => σ = 0,02 c0,8495
- para c (concentrações) < 1,2 x 10-7 => σ = 0,02 c
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2.6.2.7. Robustez
Para determinar a robustez de um método de ensaio, pode-se recorrer ao teste
de Youden. Trata-se de um teste que permite não só avaliar a robustez do método,
como também ordenar a influência de cada uma das variações nos resultados finais,
indicando qual o tipo de influência de cada uma dessas variações. Convém salientar
que quanto maior for a robustez de um método, maior será a confiança desse
relacionamento à sua precisão, podendo ser avaliados até oito variáveis que serão
detalhados na metodologia. (INMETRO, 2011). Se, por motivos aleatórios, o método
não for classificado como robusto, isso não anula os outros resultados obtidos a favor
do método.
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3.ESTADO DA ARTE

3.1. Introdução
Como já mencionado no capítulo anterior o óleo diesel é um dos vários tipos de
combustíveis derivados do petróleo. Ele é constituído por uma mistura de gasóleos,
querosene e nafta, entre outros compostos químicos. A combustão desse óleo diesel
produz óxidos de enxofre que são descarregados para a atmosfera sob a forma de
particulados e poluentes primários, como SO2 e SO3, capazes de gerar grandes
prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana. Por isso, a preocupação mundial com o
meio ambiente saudável e despoluído tem levado as instituições de normas e leis a
obrigar a redução dos níveis de emissão de poluentes no ar, estabelecendo teores de
enxofre cada vez mais baixos nos combustíveis e em outros compostos derivados do
Hidrocarboneto, de modo a se ter produtos menos agressivos. Com essa obrigação e
cumprimento as leis, meios de detecção desse composto enxofre vêm sendo
apresentados na literatura.

3.2. Pesquisas relacionadas ao estudo
Tambani et al. (2013) apresentou um estudo comparativo de quatro métodos
diferentes para determinação de enxofre em combustíveis sólidos. Os quatro métodos
utilizados nesse estudo foram: Eschka, Infravermelho, Detecção por Condutividade
Térmica (TCD) e Detecção por Fluorescência de Ultravioleta (UVF). Os resultados
preliminares desta pesquisa mostraram que as técnicas de UVF e TCD (métodos não
padrão para detecção de enxofre em amostras sólidas) possuem uma precisão similar a
técnica de Infravermelho (método padrão) para amostras de carvão com altas
concentrações de enxofre (1-3,5%). Isso mostra que as técnicas de UVF e TCD,
podem ser validadas para a determinação de enxofre em combustíveis sólidos. Para
teores menores, seria necessário amostras de referência em uma faixa mais baixa e a
aquisição de uma micro-balança o qual não o possuía para esta pesquisa.
Kowalewska, Z. (2011) realizou uma pesquisa inovadora para a determinação
de enxofre em amostras de óleo bruto e derivados do petróleo em um espectrômetro de
absorção molecular de alta resolução com uma lâmpada de xenônio de alta intensidade
como ponto de radiação. Analisou as amostras em solução de xileno usando
vaporização em chama de ar de acetileno ou no forno de grafite eletrotermicamente
aquecido. Infelizmente, esse método inovador não atendeu ao range de aplicação
proposto (amostras de baixo teor de enxofre – 0.2 mg kg-1) para o método e mostrou-se
limitado para análise do teor de enxofre. Para o caso de compostos voláteis de enxofre,
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que podem estar presentes em produtos de petróleo leve, várias dificuldades foram
encontradas. Já para amostras de óleos pesados, resíduos de destilação e petróleo bruto
podem ser analisados por ambos os métodos de chama e forno de grafite. Para teores
mais altos de enxofre, uma boa acuracia foi obtida e confirmada pela consistência dos
resultados e análise de amostras de referência (materiais de referência certificados com
o teor de enxofre determinados por FRX e UVF).
Afonso, J.C. (2010) publica sobre a análise de compostos sulfurados em
efluentes gasosos de refinaria de petróleo. Ao longo dos anos as refinarias vêm
investindo na minimização da geração de resíduos, adotando métodos como a
utilização de tecnologias de processamento de poluente reativos como compostos de
enxofre, já que esses compostos tem efeitos danosos ao organismo e meio ambiente. A
pesquisa mostra os meios que podem ser utilizados para a recuperação do enxofre de
processos dentro da refinaria, sendo esses métodos o Diethanolamine (DEA) e o
Monoethanolamine (MEA). De acordo com a pesquisa, o DEA se mostra mais
eficiente tanto na remoção (95-99%), quanto no reaproveitamento do seu resíduo
(vendido para a indústria de fertilizantes, cosméticos, medicamentos, etc.), quanto que
o MEA gera um segundo problema, de não poder ser reutilizado. Após tratamento, o
material foi analisado e o enxofre quantificado através do método de cromatografia por
quimiluminescência. Desde a década de 70 que este método vem sendo estudado para
determinação de níveis traços de compostos de enxofre em amostras gasosas. O range
de detecção proposto e atendido foi de 0,010 a 1000 mg m-3. Amostras de referência
foram utilizadas como comparativo.
Kalligeros et al. (2003) publicaram resultados sobre problemas de adulteração
de combustíveis na Grécia. Foram analisadas 165 amostras de gasolina e 420 de diesel
de vários revendedores espalhados pelo país. As amostras de gasolina e diesel foram
analisadas, buscando quantificar suas propriedades chaves como: Número de
Octanagem, benzeno, olefinas, aromáticos totais por Infravermelho (IR) e enxofre por
Fluorescência de Ultravioleta (UVF) respectivamente. As propriedades chaves
verificadas para o Diesel foram: índice de cetana, densidade, enxofre (analisado
através do UVF) e propriedades de destilação. Os resultados dos ensaios mostraram
que mais de 8% dos distribuidores do país estava adulterando a gasolina e mais de
28% adulterando o diesel. A partir do ano de 2003, a União Europeia determinou
novas regras para controle de qualidade em seus combustíveis, utilizando as técnicas
de IR e UVF como alguns dos ensaios satisfatórios para quantificar as propriedades
chaves a serem monitoras nos combustíveis.
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Em março de 2013 uma nova técnica para análise do teor de enxofre em
estações de monitoramento da qualidade do ar foi implementada pela agência
Portuguesa do Meio Ambiente. Esta técnica foi a de Fluorescência de Ultravioleta. Foi
construído um manifold para a coleta do ar e este foi ligado diretamente ao analisador
de enxofre para evitar perdas e condensação. O filtro do ar na entrada do manifold para
remoção de partículas precisa ser cuidadosamente posicionado para evitar problemas
com a leitura do UVF. O sistema ótico do analisador de UV consiste de uma lâmpada
de UV, uma célula de fluorescência, um sensor de referências e um detector. Um filtro
ótico deve ser usado para remover a radiação de comprimento de onda superior a
600nm, de forma a minimizar as interferências produzidas pela fluorescência de UV
dos hidrocarbonetos aromáticos. Antes de se iniciar o monitoramaneto da qualidade do
ar numa estação, a incerteza expandida do analisador foi avaliada para as condições
especificas do local onde se encontra a estação de acordo com a EN 14212:2012
(Norma européia padrão para a quantificação do teor do dióxido de enxofre em
amostras de ar.) do dióxido de enxofre. Este método foi escolhido pelo órgão
português por oferecer resultados rápidos e com fácil controle de qualidade.
A técnica de UVF também foi utilizada para o desenvolvimento da pesquisa de
Miriam Mathew da Northeastern University em 2010 onde ele compara o método de
UVF com o método gravimétrico para análise de hidrocarboneto total em água. Em
sua pesquisa forma utilizadas amostras reais coletadas da vários pontos da cidade e
amostras sintéticas fabricadas em laboratório com teores de hidrocarbonetos
conhecidos. Ambos os métodos de ensaio se mostraram eficientes para a determinação
de hidricarbonetos em água sendo o método de UVF mais sensível ao preparo da
amostra. Foi determinado que dependendo do solvente utilizado pode haver uma
melhora em extração em mais de 100% para o UVF.
Também em 2010, Catalin et al. Realizaram um estudo de caso de poluição
causada por dióxido de carbono, oxido nitrogenados e dióxido de enxofre provenientes
das industria de carvão na Romania, devido a matriz energética deste país ainda
depender de uma fração de 40% deste combustível fóssil. Os ensaios das emissões
atmosféricas de dióxido de enxofre foram realizados no equipamento HORIBA
APSA370 de UVF. Este método apresenta um limite de detecção bastante sensível de
1ppb e mostra-se eficiente para avaliar amostras dentro do valor máximo permitido
pelos órgãos ambientais da Romania de 10ppm de dióxido de enxofre. Algumas
variações nos resultados foram apresentadas, mas isso foi dado como alteração na
qualidade da queima do carvão dentro da fornalha, mantendo este método eficiente
para a análise de dióxido de enxofre em emissões atmosféricas.
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3.3. Conclusão
Como pode-se observar, muitos estudos abordam a detecção de enxofre pelo
método de UVF ou por outros métodos e também utilizam o método de UVF para
outras finalidades, fazendo deste um método eficaz para várias áreas de estudo do
petróleo e seus derivados. Entretanto, há ainda muito a ser explorado, uma vez que a
legislação ambiental impõe teores de enxofre cada vez menores nos combustíveis
fósseis. Com base no exposto, este trabalho visa qualificar o método de UVF para
quantificar teores de enxofre em amostras de diesel comercializadas na área
metropolitana de Natal.
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4. – Procedimento Experimental
4.1. – Instrumentação
Para a determinação do teor de enxofre nas amostras de diesel, foi utilizado um
equipamento analisador de enxofre por fluorescência de ultravioleta, ANTEK 9000NS
da PAC, modelo de injeção horizontal, habilitado para análises em amostras sólidas,
líquidas e gasosas, com autoamostrador Combpal, com capacidade para 216 amostras
(em vials de 1,5mL) e com utilização de microseringa de 25µL da SGE, injetor
automático 735 (Sample drive) e Multimatrix drive 740 (condicionador de amostras
para sólidos e líquidos) da PAC. O Software utilizado para a operação do equipamento
é o “Elemental Analyzer 9000 Series” da National Instruments.

4.1.1. - Otimização das condições operacionais
Amostras de branco e do menor padrão da curva (5 mg/L) foram testados nas
diferentes condições operacionais do equipamento. As condições otimizadas foram as
seguintes:
Tempo de ciclo por amostra: 5 minutos.
Voltagem do detector: 540 volts
Ganho do detector: Alto
Sensibilidade: x5
Volume de amostra por injeção: 15µL
Volume de ar por injeção: 5 µL
Velocidade de Injeção: 10 (0,1 µL por segundo)

4.2. - Reagentes, Soluções e Padrões
Os seguintes padrões estoque (com certificação ISO/Guide 34:2009) da
AccuStandard (New Haven, EUA)foram utilizados,: S-27188-BL-2mL (Branco), S27188-10x-2mL (5µg/L), S-27188-50x-2mL (25µg/L), S-27188-100x-2mL (50µg/L),
S-27188-200x-2mL (100µg/L), S-27188-400x-2mL (200µg/L).
Para o preparo de amostras de referência de concentrações conhecidas foi
utilizado o dibenzotiofeno de massa molar 184,26 g/mol e pureza 99,96% da marca
Acros Organics (Geel, Bélgica) em solvente Tolueno P.A. ACS (C7H8) da marca Vetec
(Duque de Caxias, Brasil) com pureza de 99,5%.
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Para o preparo dos padrões e amostras de concentrações conhecidas foram
utilizadas micropipetas, com certificados de calibração pela Teclabor, de 100-1000 µL
e 10-100 µL da marca Brand e Ponteiras da marca Biohit.
Como gases foram utilizados Oxigênio Ultrapuro e Hélio Ultrapuro ambos do
Linde Gases. Durante o processo de validação não houve troca de cilindro dos gases.

4.2.1. – Preparo dos padrões
Para a necessidade de controle de qualidade do Diesel S10, de acordo com a
legislação, foi decidido que a faixa de trabalho da curva analítica seria de 5mg/L até
100 mg/L. Sendo assim, os padrões foram preparados a partir da diluição do padrão
estoque de 200 µg/L, S-27188-400x-2mL, conforme descrito na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Cálculo para preparo de Padrão
Padrão
Inicial
(mg/L)

Concentração Volume
Desejada
desejado
(mg/L)
(mL)

200
200
200
200
200

100
50
25
10
5

1
1
1
1
1

Alíquota do
Padrão
Inicial (mL)
0,5
0,25
0,125
0,05
0,025

Alíquota de
Tolueno a ser
Adicionada
(mL)
0,5
0,75
0,875
0,95
0,975

Os padrões foram diluídos diretamente nos vials de amostras do
autoamostrador, em triplicata e com leituras feitas em triplicata.

4.2.2. – Preparo de Soluções
Para o preparo das soluções utilizadas na etapa de validação, foi preparada uma
solução mãe de 1000 mg/L utilizando o reagente sólido dibenzotiofeno em solvente
tolueno de grau P.A.. As soluções foram diluídas nas mesmas concentrações dos
padrões, 5, 10, 25, 50 e 100 mg/L.

4.3. – Amostragem
Foram coletados 100mL, em frascos de vidro, de Diesel S10 de 10
revendedores da área metropolitana da cidade do Natal, armazenadas sob refrigeração
e ao abrigo da luz. A escolha dos revendedores foi feita aleatoriamente, levando
somente em consideração diferentes bairros da cidade. Amostras denominadas R4, R5,
R6, R7, R8, R9, R10, R11, R17 e R18, respectivamente para testes durante e após
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validação. Também foram coletadas, diretamente da refinaria, amostras de Diesel S10
sem adição de biodiesel. Amostras denominadas R12, R14 e R16, sendo a R16, uma
amostra certificada e duas amostras de Diesel S10 sem adição de biodiesel para ensaio
interlaboratorial denominadas S10 1 e S10 2. Também foram coletadas três amostras
de diesel comum de três revendedores diferentes da cidade de Natal denominadas R1,
R2 e R3. As amostras de S10 coletadas estão dispostas no mapa abaixo.
Figura 4.1 – Mapa dos pontos de coleta das amostras de diesel S10.

Fonte: Google maps e sistema NIC1.nupprar
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4.4 - Validação
Após a determinação das melhores condições do analisador de enxofre e o
preparo dos padrões e soluções, foram realizados os ensaios de validação do método.
Como já foi dito anteriormente, existem vários procedimentos distintos para a
validação, havendo frequentemente discrepâncias entre os diferentes sistemas de
validação. Para este trabalho, foram adotados os preceitos do CGCRE-8. Neste
procedimento, foram avaliados os parâmetro de: seletividade, linearidade, faixa de
trabalho e faixa linear, limite de detecção e limite de quantificação, tendência e
recuperação, precisão e robustez.

4.4.1. – Seletividade
Foram analisadas amostras do branco, branco com adição de padrão (Spike),
uma amostra de diesel e a mesma amostra com adição de padrão, a fim de ser
verificado se, no tempo de retenção esperado, era observada a presença de algum
interferente que pudesse conduzir a uma falsa identificação do composto ou que
impedisse a sua identificação.

4.4.2. – Linearidade, faixa de trabalho e faixa linear
A linearidade e faixas foram verificadas na faixa de concentração de interesse
de 5 mg/L – 100mg/L, comparáveis com as concentrações dos padrões adquiridos.
Para este estudo foram utilizadas soluções padrões certificados de enxofre, preparadas
em tolueno, conforme item 4.2.1 deste capítulo.

4.4.3. – Limite de detecção e limite de quantificação
Os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) foram estabelecidos
considerando-se a menor concentração do analito que pode ser determinada com
precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. Para a
determinação do limite de detecção (LD), foi considerada a concentração cujo sinal
analítico obtido foi três vezes maior que o sinal do ruído da linha de base, no tempo de
retenção do composto de interesse.
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O LQ foi determinado através do seguinte cálculo:
(DP x 10) / a

(4.1)

Onde:
DP = Desvio Padrão da curva analítica (geralmente, utiliza-se o DP do menor
ponto);
a – “a” da equação da curva – interseção com o eixo y, quando x = 0.
O LD foi determinado através do seguinte cálculo:
(DP x 3) / a

(4.2)

Onde:
DP = Desvio Padrão da curva analítica;
a – “a” da equação da curva – interseção com o eixo y, quando x = 0.

4.4.4. Tendência e Recuperação
Também conhecido como exatidão do método, foi verificada pela análise de
três amostras de concentrações conhecidas (Spike), contemplando a faixa de trabalho
linear, e expressa em porcentagem de recuperação (R%). Foi utilizado o seguinte
cálculo:
R% = [(C1 – C2) / C3] x 100

(4.3)

Onde:
C1 – Concentração obtida após a leitura da curva;
C2 – Concentração do branco;
C3 – Concentração prevista;
De acordo com o CGCRE-8, a recuperação aceitável é de 80-120%.

4.4.5. Precisão
A precisão foi determinada através de ensaios de repetibilidade e precisão
intermediária, sendo demonstrada através do cálculo do coeficiente de variação médio.
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Para a determinação da repetibilidade, foram analisadas cinco concentrações distintas,
distribuídas ao longo da faixa linear e cada concentração foi lida em triplicata em um
mesmo dia. Para a precisão intermediária, foi estudado o preparo de uma amostra de
diesel mais adição de padrão em dias diferentes por analistas diferentes.

4.4.6. Robustez
Para determinar a robustez ou seja, para testar a validade de um método de
referência nas condições locais de medida, pode-se utilizar o teste de Youden
(INMETRO, 2011). Este teste é um dos testes sugeridos no CGCRE-08 e trata-se de
um teste que permite não só avaliar a robustez do método, como também ordenar a
influência de cada uma das variações nos resultados finais, indicando qual o tipo de
influência de cada uma dessas variações. O teste de Youden utiliza a combinação de
sete parâmetros em oito experimentos. O pré-requisito desse teste experimental é
que cada parâmetro seja usado com duas variações, as quais sejam selecionadas
uma como modelo e outra mais baixa ou mais alta que a modelo. (CENTRAL
ANALITICA, 2013).
Na prática, são selecionadas até sete variáveis para serem experimentadas,
colocando um conjunto de fatores modelos, e outro variando para mais ou para
menos. Essa quantidade de variáveis é determinada pelo avaliador de acordo com as
necessidades e variabilidade do equipamento. Os experimentos devem ser feitos
seguindo a combinação de fatores apresentados na tabela 4.2.
Tabela 4.2 – Parâmetros do teste de Youden
Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8

Parâmetros
A
A
A
A
a
a
a
a

B
B
b
b
B
B
b
b

C
c
C
c
C
c
C
c

D
D
d
d
d
d
D
D

Resultado
E
e
E
e
e
E
e
E

F
f
f
F
F
f
f
F

G
G
G
G
G
G
G
G

s
t
u
v
w
x
y
z

Fonte: Central Analítica, 2013.

Cada experimento gera um resultado que deve ser aplicado nas equações da
tabela 4.3. Se para um método especifico só existem três parâmetros sendo
analisados (por exemplo), neste caso, só há necessidade de calcular as três primeiras
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equações (A,B,C e a,b,c). Para quatro parâmetros, será calculado até a quarta
equação e assim por diante.

Tabela 4.3 - Equações de Youden.
Equações
A=(s+t+u+v)/4 a=(w+x+y+z)/4
B=(s+t+w+x)/4 b=(u+v+y+z)/4
C=(s+u+w+y)/4 c=(t+v+x+z)/4
D=(s+t+y+z)/4 d=(u+v+w+x)/4
E=(s+u+x+z)/4 e=(t+v+w+y)/4
F=(s+v+w+z)/4 f=(t+u+x+y)/4
G=(s+v+x+y)/4 g=(t+u+w+z)/4
Fonte: Central Analítica, 2013.

Os efeitos dos testes de Youden são medidos para cada fator como indicado
na tabela 4.4.
Tabela 4.4 – Cálculo dos efeitos das equações de Youden
Efeitos
Ea=A-a
Eb=B-b
Ec=C-c
Ed=D-d
Ee=E-e
Ef=F-f
Eg=G-g
Fonte: Central Analítica, 2013.

A interpretação de cada efeito é feita pelo resultado obtido na operação, de
acordo com as faixas discutidas na tabela 4.5.
Tabela 4.5 – Interpretação dos resultados dos efeitos de Youden.
Resultado de efeito
≤ 0,5
0,5 – 1,0
≥1,0

Interpretação
Aprovado: o efeito não é crítico
Atenção: deverá ser conduzido experimento de
refino.
Reprovado: o efeito é significativo e deverá ser
incluído no ensaio de robustez no estudo de
validação.

Fonte: Central Analítica, 2013.
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5.

Resultados e Discussões
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos dos ensaios de

validação da metodologia proposta bem como os resultados dos ensaios das
determinações dos teores de enxofre, nas amostras coletadas dos postos da rede de
distribuição da cidade de Natal analisados após a validação do método.

5.1.

Determinação da linearidade, faixa de trabalho e faixa linear
A escolha da faixa linear, ou faixa de trabalho, deve levar em consideração

primeiramente o teor alvo. Como a Resolução ANP nº 50 de 23.12.2013 estabelece
limite máximo permitido de teor de enxofre de 10 mg/L para diesel distribuído nas
regiões metropolitanas, esta concentração deve estar dentro da faixa de trabalho. Sendo
assim, a linearidade foi testada numa faixa de concentração de interesse de 5 mg/L
(50% do valor alvo) até 100mg/L comparáveis com os padrões líquidos adquiridos.
Para este estudo foram utilizadas soluções de padrões certificados de enxofre,
preparadas em tolueno, com diferentes concentrações ao longo da faixa (5, 10, 25, 50 e
100 mg/L) e avaliadas em triplicata, tendo sido determinado o coeficiente de
determinação (R2) através da equação da reta. Após a leitura das amostras de padrões,
foi obtida a curva analítica, apresentada na Figura 5.1.
Figura 5.1 – Curva analítica da concentração de enxofre para determinação das
amostras de diesel, 5-100 mg/L.
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Foi obtida uma equação para a reta: y = 94,694x – 189,82, com um coeficiente
de correlação (r) de: 0,9997. O coeficiente de correlação, que expressa a relação de x e
y na curva com valor próximo de 1 mostra uma relação linear definida e é
freqüentemente utilizado para indicar o quanto a reta pode ser considerada adequada
como modelo matemático para o estudo de caso.
Foi aplicado o teste de Grubbs para a verificação de valores aberrantes
(outliers) das determinações. Este teste é desenvolvido para verificar a presença de
valores extremos em observações amostrais. Valores extremos podem ser considerados
como manifestações da variabilidade aleatória inerente aos dados, ou apenas um erro
no cálculo durante o recolhimento dos dados e até mesmo uma anotação precipitada
pelo operador. Após a rejeição de alguns resultados, foram calculados os valores
médios, para cada elemento, e a estimativa do desvio padrão (DPR) para cada conjunto
de dados contendo N (sendo N=9) valores individuais.
O DPR obtido para a concentração de 5 mg/L foi de 3,114% (o maior valor
entre as medidas foi considerado aberrante pelo teste de Grubbs e por isso foi
removido da curva), para a concentraçãode 10 mg/L foi de 2,79%, para a concentração
de 25 mg/L foi de 0,511%, para a concentraçãode 50 mg/L foi de 0,484% e para a
concentração de 100 mg/L foi de 0,144%.
Para concluir a determinação da linearidade, os resíduos da curva foram
verificados e estão apresentados na Figura 5.2. A análise do gráfico de resíduos
permite detectar problemas no ajuste da curva como, por exemplo, desvios da
linearidade, presença de amostras atípicas, e dependência entre os erros. Uma curva
bem ajustada deverá apresentar erros com distribuição uniforme, média zero,
homocedastidade e ausência de amostras atípicas. (RIBEIRO, 2008).
O gráfico dos resíduos da curva mostra uma distribuição uniforme e não
apresenta resultados tendenciosos, ou seja, resultado ideal.
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Figura 5.2 – Resíduos da curva analítica versus valores preditos, em mg/L
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5.2.

Variável X 1

Determinação da seletividade
Para a determinação da seletividade, foram analisadas amostras de branco

(tolueno), branco com adição de padrão, 1 amostra de diesel, e a mesma amostra com
adição de padrão. A fim de ser verificado se, no tempo de saída do sinal esperado, era
observada a presença de algum interferente que pudesse impedir a identificação do
composto desejado. A figura 5.3 mostra o resultado das injeções comparadas
simultaneamente.

Volts

Figura 5.3 – Comparativo entre as injeções do branco, padrão, amostra e amostra com
adição de padrão para verificação da seletividade do método.

Tempo (min)

Conforme observado na Figura 5.3, o ensaio em branco não apresentou
nenhum sinal. O comparativo entre a amostra e a amostra com adição de padrão
mostrou um acréscimo do sinal, como esperado, evidenciando que não há perdas do
analito quando este está na presença da matriz (diesel). Uma recuperação de 91% do
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teor de enxofre observado na amostra com adição de padrão confirma que o método é
seletivo, com recuperação dentro dos limites aceitos de 80-120%.

5.3.

Determinação do limite de detecção e limite de quantificação
Como mencionado no item 4.4.3. deste trabalho, os limites de quantificação

(LQ) e detecção (LD), foram estabelecidos considerando-se a menor concentração do
analito que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições
experimentais estabelecidas. Baseado nos resultados da linearidade, foi obtido um LQ
de 0,008228 mg/L e um LD de 0,002468 mg/L, sendo ambos bem abaixo do menor
ponto da curva.

5.4.

Determinação da tendência e recuperação
A tendência, a recuperação ou exatidão, foram verificados pela análise de três

amostras com adição de concentrações conhecidas (Spike), contemplado a faixa de
trabalho linear (em três níveis, N=3), e expressa em porcentagem de recuperação
(R%). Para a concentração de 25 mg/L foi obtido uma recuperação de 107%, para a
concentração de 50 mg/L foi obtido uma recuperação de 95% e para a concentração de
100 mg/L foi obtido uma recuperação de 88%. Os três resultados obtidos ficaram
dentro da faixa aceitável de recuperação de 80-120%. Os gráficos gerados pelas
injeções dos padrões foram comparados, conforme demondtrado na Figura 5.4 (gráfico
de volts por tempo de corrida, gerado pelo equipamento):

Volts

Figura 5.4: Comparativo entre as injeções de amostras com adição de três teores
alvos.

Tempo (min)
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5.5.

Determinação da precisão
Para obtenção da precisão, foram feitos ensaios de repetibilidade e precisão

intermediária, sendo demonstrada através do cálculo do coeficiente de variação médio.
Para o teste da repetibilidade, foram analisadas cinco concentrações distintas,
distribuídas ao longo da faixa linear, e cada concentração foi lida em triplicata, em um
mesmo dia. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.
Tabela 5.1 – Resultado do teste de repetibilidade
Concentração Esperada
5 mg/L
5 mg/L
5 mg/L
10 mg/L
10 mg/L
10 mg/L
25 mg/L
25 mg/L
25 mg/L
50 mg/L
50 mg/L
50 mg/L
100 mg/L
100 mg/L
100 mg/L

Concentração Obtida
6,817 mg/L
6,827 mg/L
6,859 mg/L
9,604 mg/L
9,604 mg/L
9,455 mg/L
25,086 mg/L
25,235 mg/L
25,086 mg/L
48,707 mg/L
48,707 mg/L
48,091 mg/L
101,164 mg/L
101,430 mg/L
101,387 mg/L

Para a precisão intermediária, foi estudado o preparo da uma amostra de diesel
mais adição de padrão em dias diferentes por analistas diferentes.
Para o analista 1 no dia 1, foi obtido um DPR (N=10) de 1,93%. Pelos gráficos
comparativos entre as injeções (demonstrados através das Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8), é
possível observar a baixa variação intramedidas, o que demonstra a precisão do
método.
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Volts

Figura 5.5 – Precisão intermediaria dia 1, analista 1.

Tempo (min)

Para o analista 1 no dia 2, foi obtido um Desvio padrão relativo de 1,93%. Foi
obtido o gráfico de injeções mostrado na Figura 5.6:

Volts

Figura 5.6 – Precisão intermediária analista 1 dia 2.

Tempo (min)

Para o analista 2 no dia 1, foi obtido um Desvio padrão relativo de 2,02%. Foi
obtido o gráfico de injeções mostrado na Figura 5.7.

Volts

Figura 5.7 - Precisão intermediária analista 2 dia 1.

Tempo (min)
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Para o analista 2 no dia 2, foi obtido um Desvio padrão relativo de 1,03%. Foi
obtido o gráfico de injeções mostrado na Figura 5.8.

Volts

Figura 5.8 – Precisão intermediária analista 2 dia 2.

Tempo (min)

5.6.

Determinação da concentração de enxofre nas amostras de

diesel dos postos da rede de distribuição de Natal/RN
Após a otimização do equipamento e realização dos testes de validação, foram
lidas (em triplicata) as amostras coletadas dos postos de combustíveis que fazem parte
da rede de distribuição da cidade de Natal/RN. Foram coletadas 10 amostras de diesel
S10 da rede de Natal, 3 amostras de diesel comum (analisadas com uma diluição de
1:10), 3 amostras de diesel sem adição de biodiesel direto da refinaria e 3 amostras de
diesel sem adição de biodiesel já analisadas em outro laboratório, pelo mesmo método,
para comparação de resultados. As amostras foram descaracterizadas para proteger a
identidade de sua procedência e foram codificadas de acordo com a Tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Identificação das amostras coletadas
Revendedor
Identificação
Revendedor
Identificação
Bandeira 1 (diesel S10)
R4
Bandeira 4 (diesel S10)
R7
R11
Diesel Comum
R1
R18
R2
Bandeira 2 (diesel S10)
R5
R3
R6
Refinaria (diesel S10)
R12
R9
R14
Bandeira 3 (diesel S10)
R8
R16 (Certificada)
R10
Interlaboratorial
S10 1
R17
S10 2
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Os resultados foram separados por grupos para fácil visualização e dispostos
como seu valor médio das leituras. Primeiro, os resultados obtidos das leituras das
amostras de diesel S10 estão apresentadas na figura 5.9.
Figura 5.9 – Resultados das determinações, em mg/L, das amostras de diesel S10
coletadas na rede de distribuição da cidade de Natal.

Resultados das leituras das amostras
coletadas (S10)
R(4)

R(5)

7,491
6,738

R(6)

R(7)

7,048

R(8)

R(9)

R(10)

6,587

6,453

6,731

R(8)

R(9)

R(10)

R(11)

R(5)

R(6)

R(7)

R(18)

6,087

5,939

5,886

R(11)

R(17)

R(18)

5,327

R(4)

R(17)

Para as amostras analisadas de diesel S10, todas as concentrações obtidas
estavam abaixo do valor máximo permitido pela Resolução ANP nº 50 de 23.12.2013
que é de 10 mg/L de enxofre, sendo a amostra do revendedor R7 a que apresentou a
menor concentração.
Abaixo, na figura 5.10 estão apresentados os resultados das amostras de diesel
comum (diluídas 1:10 para inserção na curva escolhida).
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Figura 5.10 – Resultados das leituras das amostras coletadas de diesel comum,
concentrações em mg/L.

Resultados das leituras das amostras
coletadas (diesel comum)
R(1)

R(2)

R(3)

330,14

329,97

R(2)

R(3)

321,92

R(1)

As amostras do diesel comum, que de acordo com a resolução, pode apresentar
até 500mg/L de enxofre, apresentaram resultados bem abaixo do máximo permitido.
Na figura 5.11, será visto os resultados das leituras das amostras de diesel S10
coletadas diretamente da refinaria, sem adição de biodiesel, sendo a amostra R16 com
adição de biodiesel e com certificado de resultado (7.7mg/L).
Figura 5.11 – Resultados das leituras das amostras de diesel S10 coletadas da refinaria
e da amostra certificada, concentrações em mg/L.

Resultados das leituras das amostras
coletadas (refinaria)
R(12)

R(14)

R(16 CERT)

35,299

11,495

R(12)

R(14)

7,800

R(16 CERT)

Por último, a figura 5.12 mostra os resultados de estudo interlaboratorial entre
LAB1 (LCL – UFRN) e LAB2 (NUPRAR-UFRN). Amostras de diesel S10 da
refinaria foram analisadas pelo mesmo método por laboratórios diferentes para haver
uma comparação de resultados e desempenho do equipamento utilizado.
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Figura 5.12 – Resultados das leituras das amostras, concentrações em mg/L. Ensaio
interlaboratorial.

Resultados das leituras das amostras
coletadas (interlaboratorial)
S10 1 LAB1

S10 2 LAB1

S10 1 LAB2

S10 2 LAB2

35,000

34,718

12,628

12,000

S10 1 LAB1

S10 2 LAB1

S10 1 LAB2

S10 2 LAB2

As amostras do ensaio interlaboratorial mostraram resultados satisfatórios
quanto ao equipamento e também que a adição do biodiesel no diesel faz uma grande
diferença em seu teor de enxofre. Para as amostras coletadas diretamente da refinaria,
foram obtidos resultados satisfatórios quanto ao desempenho do equipamento. A
amostra R16, sendo uma amostra que acompanha certificado, apresentou resultado
com uma casa decimal somente de diferença do certificado (resultado no certificado de
7.7 mg/L).

5.7.

Resultados do teste de robustez
Para determinar a robustez e para testar a validade do método de referência nas

condições locais de medida, foi utilizado o teste de Youden. Para este, um padrão de
10 mg/L foi testado através da mudança de 3 variáveis, sendo estas a varável A e a o
volume de injeção, a variável B e b a sensibilidade do detector e a C e c a qualidade do
solvente utilizado.. A Tabela 5.3 mostra a disposição das variáveis no teste de Youden.
Tabela 5.3 – Parâmetros do teste de Youden nas condições locais de medida.
Experimento

Volume de injeção

sensibilidade

solvente

Resultado

1

(A)15 µL

(B)5x

(C)vetec

s

2

(A)15 µL

(B)5x

(c)Sigma

t

3

(A)15 µL

(b)1x

(C)vetec

u

4

(A)15 µL

(b)1x

(c)Sigma

v

5

(a)10 µL

(B)5x

(C)vetec

w

6

(a)10 µL

(B)5x

(c)Sigma

x

7

(a)10 µL

(b)1x

(C)vetec

y

8

(a)10 µL

(b)1x

(c)Sigma

z
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Após a realização dos ensaios nas combinações determinadas na Tabela 5.2,
foram obtidos os resultados do sinal analítico de cada ensaio e aplicados as equações
para o calculo dos efeitos do teste de Youden. Os cálculos e seus resultados são
mostrados na Tabela 5.4.
Tabela 5.4 – Cálculo dos efeitos para as variáveis individuais.
Variável
A
B
C
a
b
c

Resultado
416,25
675,75
372,75
319,5
60
363

A partir dos resultados da tabela 5.4, foi calculado, como mostrado na tabela
5.5, os efeitos causados pelos parâmetros escolhidos a serem analisados.
Tabela 5.5 – Resultados dos efeitos do teste de Youden.
Efeitos

Resultado

Ea=A-a

96,75

Eb=B-b

615,75

Ec=C-c

9,75

Os resultados apresentados na Tabela 5.5, mostram que os três efeitos são
significativos. Dos três resultados, o mais crítico é o efeito da sensibilidade do
detector, devendo o método ser ajustado para a condição B. O efeito do volume de
injeção também é bastante significante, sendo a condição A a que deve ser escolhida
para o método. Por menor que seja, a marca do solvente também tem efeito sobre a
concentração final, o que implica dizer que o uso do solvente da marca Sigma Aldrich,
de grau HPLC, daria ao método um ganho em sensibilidade. Conclui-se que o método
não é robusto nos parâmetros testados e não podem ser alterado sem que ocorra uma
perda da sensibilidade do método.
Os resultados das análises indicam que o método é seletivo, a faixa de trabalho
escolhida foi adequada pois todas as concentrações determinadas estavam dentro da
faixa. Sendo assim, pode-se concluir que a técnica de Fluorescência de UV é um
método simples e eficaz, podendo ser aplicado a amostras de diesel nas concentrações
de 5-100mg/L, aplicável assim ao monitoramento das concentrações de enxofre
contidas no diesel comercializado na cidade de Natal.
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6.

Conclusões
Para a determinação dos teores de enxofre em amostras de óleo diesel nas redes

de distribuição de combustíveis na cidade de natal/RN, foi otimizado as condições de
operação do analisador de enxofre, ANTEK 9000 NS, equipamento que segue método
de ensaio escolhido (ASTM D-5453) para essas análises. A condição ótima para os
testes de validação foram determinadas em um tempo de ciclo por amostra de 5
minutos, voltagem do detector de 540 volts, uma sensibilidade de 5x, e um volume de
amostra por injeção de 15µL em uma velocidade de 0,1 µL por segundo.
O método depois de validado apresentou um limite de detecção de 0,002468
mg/L, um limite de quantificação de 0,008228 mg/L e um coeficiente de correlação da
curva de 0,9997. Foram feitos os testes de adição de padrão apresentando recuperação
de 98,46%, Amostras de diesel S10 foram adquiridas de 10 revendedores da área
metropolitana de Natal/RN e testadas no equipamento para a quantificação do teor de
enxofre e todas apresentaram resultados abaixo de 10mg/L, como dita na Resolução
ANP nº 50 de 23.12.2013. Também foram coletadas amostras de diesel comum de três
revendedores da cidade de Natal que apresentaram teores de enxofre abaixo do limite
máximo permitido para esta categoria (500mg/L). Foram obtidas três amostras de
diesel S10 sem adição de biodiesel diretamente de refinaria para análise do teor de
enxofre e foi concluído que a adição de biodiesel é bastante importante para a redução
do enxofre presente no diesel.
A técnica de determinação de enxofre por fluorescência na região do
ultravioleta (UVF) vem sendo utilizada mais recentemente e apresenta vantagens
como: Baixa geração de resíduos, fácil operação de software e manutenção de
equipamento, quantidade mínima de amostra utilizada (aproximadamente 20µL) e
resultados em um curto período de tempo (5 minutos por análise).
Conclui-se que o método é seletivo e confiável para a determinação de enxofre
podendo ser aplicado nas amostras de diesel comercializadas nas redes de distribuição.
Porém, este método não é robusto nos parâmetros testados e estes não podem ser
alterados sem que ocorra uma perda da sensibilidade do método.
É pretendido dar continuidade a este trabalho com a comparação de resultados
com outros métodos de quantificação de teor de enxofre, validação de metodologia
para teores abaixo de 5mg/L para atender futuras mudanças de legislação e validação
para diferentes derivados do petróleo, como a gasolina e biodiesel.
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