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Introdução 

A elevada viscosidade e a baixa condutividade do 
biodiesel tornam o sistema altamente resistivo à 
aplicação de técnicas eletroanalíticas. Entretanto, o 
preparo de amostras de biodiesel sob a forma de 
microemulsão confere maior condutividade elétrica 
e menor viscosidade ao sistema, devido à presença 
de um tensoativo, co-tensoativo e água

1
. 

 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o 
comportamento eletroquímico de sistemas 
microemulsionados com um tensoativo não-iônico 
(Triton

TM
 X-100), em aço carbono SAE 1020, 

utilizando a técnica de espectroscopia de 
impedância eletroquímica. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1, é apresentado o diagrama de fase 
construído para o sistema microemulsionado com 
Isopropanol/Triton

TM
 X-100. 
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Figura 1: Diagrama de fase pseudoternário constituído de 
água, BBM-100 em razão de C/T= 2,0 para o Isopropanol 
(f-j). Amostras de microemulsão (■) e amostras bifásicas e 
trifásicas (■). 

O diagrama de fase pseudoternário foi construído 
com o objetivo de identificar as regiões de 
microemulsão. Após a identificação, foram 
realizadas medidas de EIE, utilizando-se um 
Potenciostato/Galvanostato PGSTAT30 da Autolab, 
acoplado a um microcomputador. Todas as medidas 

foram realizadas a temperatura ambiente, 26 ± 2ºC. 
A área exposta para as medidas foi de 1 cm
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Na figura 1, são apresentados os resultados de EIE 
para o sistema microemulsionado com 20% de 
biodiesel, 20% de água e 60% de C/T. 
 

 

Figura 2. Diagrama de Bode obtido em diferentes 
amplitudes (mV rms) em potencial de circuito aberto.  

 
Observa-se com variação da amplitude, que os 
valores de log |Z| praticamente não se alteraram em 
altas frequências, apresentado uma pequena 
variação na impedância real em baixas frequências. 

Conclusões 

Com base nos resultados é observado que o 

sistema microemulsionado com Triton
TM

 X-100, 

apresenta um bom comportamento eletroquímico na 

presença de aço. Novos estudos estão sendo 

realizados em Etanol/Triton
TM

 X-100 e 

Butanol/Triton
TM

 X-100. 
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