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Introdução 

O etanol pode ser produzido a partir de diversas 
fontes vegetais, no Brasil é utilizada a cana de 
açúcar. As disponibilidades de etanol combustível 
são: o hidratado e o anidro, que se diferenciam pelo 
primeiro ser comercializado como álcool 
combustível e o segundo é misturado com a 
gasolina. Um dos maiores problemas da utilização 
do álcool hidratado como combustível é o seu 
potencial corrosivo, que é favorecido devido a acidez 
livre, o oxigênio dissolvido e a presença de íons 
cloreto, sulfato e íons metálicos[1]. 

Os íons sulfato presentes no álcool combustível são 
devidos a utilização de ácido sulfúrico para o ajuste 
de pH no decorrer da sua produção e para suprimir 
o crescimento de microorganismos indesejáveis. Se 
esse for em excesso, diminui a vida útil do motor do 
automóvel devido à corrosão e sólidos em 
suspensão, gerados pelo mesmo. O íon sulfato em 
álcool combustível é determinado, principalmente, 
pelos métodos de cromatografia de íons e titulação  
volumétrica[2]. A proposta do trabalho realizado é 
buscar um novo método mais rápido e versátil para 
a determinação de álcool combustível hidratado, no 
caso a turbidimetria.  

Resultados e Discussão 

Para os padrões das análises por turbidimetria 
utilizou-se soluções alcoólicas de ácido sulfúrico, 
sendo elas preparadas em um meio tamponado 
(acetato de sódio / ácido acético), em diferentes 
concentrações de sulfato (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 
e 10,0 ppm). Em cada análise foi adicionado nitrato 
de bário em excesso e agitado em uma placa 
magnética durante 2min. ± 2s. Posteriormente, 
verteu-se a solução em uma cubeta de quartzo de 
caminho óptico de 5 cm e deixou-se em repouso por 
30s, e por fim foram feitas as medidas em 420 nm 
utilizando o espectrofotômetro modelo CARY 50, 
VARIAN. 
Para validar o método proposto, o mesmo foi 
comparado a um procedimento descrito na literatura 
em que se utiliza a titulação condutimétrica [2], por 
esse já ter sido equivalente a NBR 12120 que 
emprega a determinação do teor de sulfato por 
volumetria em álcool etílico combustível hidratado. 
A curva de calibração obtida pelo método de 
turbidimétrico esta descrita na figura 1. 
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Figura 1. Curva analítica obtida para o método 
turbidimétrico. 
Os resultados obtidos para as análises das 
amostras pelos métodos turbidimétrico e 
condutimétrico estão descritos na tabela 1. 
Tabela 1. Resultados obtidos pelos métodos 
turbidimétrico e da titulação condutimétrica para a 
determinação da concentração de íons sulfato em 
amostras de álcool etílico combustível hidratado. 

Amostra 

[SO4
2-

] (mg.Kg
-1

) Exatidão 

Turbidimétrico Condutimétrico (%) 

1 0,616 ± 0,065 0,554 ± 0,089 11,1 

2 1,159 ± 0,097 1,070 ± 0,095 8,3 

3 1,279 ± 0,150 1,495 ± 0,109 2,9 

4 1,097 ± 0,079 1,204 ± 0,120 -8,88 

Conclusões 

A partir da tabela 1 pode-se concluir que o método 
empregando a turbidimetria é equivalente ao da 
titulação condutimétrica. O método turbidimétrico 
apresenta boa exatidão e uma precisão semelhante 
a do método padrão. O método proposto 
demonstrou ser mais rápido, versátil, não necessita 
de pré-tratamento das amostras, e de simples 
execução em relação ao método condutimétrico. 
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