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Introdução 

 Assim como nos combustíveis derivados do 

petróleo, no álcool combustível podem estar 

presentes alguns metais em baixas concentrações. 

A presença de íons metálicos no biocombustível 

pode induzir a corrosão de componentes do 

veículo
1
.  

 Devido à grande necessidade de métodos 

rápidos e de baixo custo para o monitoramento de 

metais em combustíveis (ANP), a associação da 

técnica BIA com voltametria de redissolução  torna-

se promissora para a determinação de metais traço. 

BIA emprega micropipetas eletrônicas para injeção 

de pequenos volumes do analito aa velocidade 

controlada à superfície de um detector posicionado 

a uma pequena distância da ponteira da pipeta.
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Resultados e Discussão 

A determinação dos metais foi conduzida utilizando 
o sistema BIA, conforme mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Célula BIA utilizada nos experimentos. 

 
 Foram utilizados como eletrodos de 
trabalho, referência e auxiliar, ouro, fio de platina e 
Ag/AgCl(sat.), respectivamente. Os eletrólitos 
utilizados nos experimentos, foram HCl 0,1 mol L

-1
 

(determinação simultânea de Cu e Pb) e, solução 
tampão Britton-Robinson 0,04 mol L

-1
 pH=7 (Zn). 

 O potencial e o tempo de deposição foram 

avaliados com injeções de soluções padrão (95% de 

Etanol PA / 5% de Água) dopadas com 100 µg L
-1

 

de Cu e Pb, e também individualmente de Zn. 

Foram otimizados em -500 mV e 90 s (Cu e Pb) e, 

em -900 mV e 90s (Zn). 

 A Figura 2 apresenta voltamogramas de 

onda-quadrada obtidos para a determinação de Zn 

em amostra de álcool combustível e a respectiva 

curva (método de adição de padrão). A primeira 

varredura corresponde à amostra com 1% de HNO3 

v/v, e as demais correspondem à amostra acrescida 

de soluções padrão (25-250 µg L
-1

) de Zn, com a 

mesma concentração de ácido.  

 

 
Figura 2: Voltamogramas de onda quadrada 
obtidos para a determinação de Zn e respectiva 
curva (R=0,998). 

Baixo coeficiente de variação (CV) entre injeções 

sucessivas (2,88%; n=12) e faixa linear de 50 a 250 

µg L
-1

 (R= 0,99) foram obtidos. Três amostras foram 

analisadas e o conteúdo de Zn situou-se entre 62 e 

129 µg L
-1

. Testes de adição e recuperação foram 

conduzidos, e os valores obtidos estão na faixa de 

81-107% de Zn. 

Baixo CV entre injeções sucessivas (Cu: 2,23% e 

Pb: 3,33%; n=10) e faixa linear de 25 a 200 µg L
-1

 

(Cu: R= 0,995 e Pb: R=0,997) foram obtidos. 

Valores de adição e recuperação foram obtidos na 

faixa de 70-86% para Cu e, 79-92% para Pb. 

Conclusões 

A potencialidade do método proposto para 

determinação simultânea de Cu e Pb, e também de 

Zn em amostra de álcool combustível foi 

apresentada, com baixos CVs, ampla faixa linear, 

baixo custo e tempo de análise. Estudos de 

comparação do método proposto será conduzido. 
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