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Introdução 

A presença de metais em álcool combustível e 

biodiesel provoca corrosão de componentes do 

veículo e pode deteriorar o biodiesel levando à 

formação de gomas e consequente entupimento de 

bicos injetores. 1 

A redissolução voltamétrica é a técnica eletroanalítica 

mais sensível para a determinação de metais traço. A 

utilização de microeletrodos traz vantagens em 

relação a macroeletrodos, como menor interferência à 

matrizes orgânicas e transporte de massa mais 

eficiente (agitação de soluções torna-se 

desnecessária), que podem permitir o 

desenvolvimento de métodos eletroanalíticos 

sensíveis e facilmente implementados em campo 

(portabilidade). Este trabalho propõe o uso de chips 

eletrônicos, que são uma fonte alternativa simples e 

de baixo custo para a construção de arranjo de 

microeletrodos de ouro, como sensores voltamétricos 

aplicados à determinação de cobre e chumbo em 

amostras de bioetanol (álcool combustível) e 

biodiesel.                  

Resultados e Discussão 

A determinação dos metais foi conduzida em célula 

de três eletrodos, contendo um fio de platina e 

Ag/AgCl(sat.), como eletrodos auxiliar e de referência, 

respectivamente. O eletrodo de trabalho foi construído 

a partir de chip eletrônico, que após lixamento 

mecânico de uma fina camada do suporte plástico da 

parte superior, expõe pontas de micro-fios de ouro 

responsáveis pelo contato elétrico do chip. Estas 

micro-regiões de ouro compõe o arranjo de 

microeletrodos de ouro usado como eletrodo de 

trabalho.2 

Para as análises de bioetanol foi adicionado 9 mL da 

amostra em 1 mL do eletrólito. Nas de biodiesel foi 

adicionado 100 µL da amostra em 9 mL de etanol + 1 

mL do eletrólito. O eletrólito utilizado em todas as 

medidas foi HCl 0,25 mol L-1.  

A Figura 1 apresenta voltamograma de onda-quadrada 

para a determinação de Cu e Pb em amostras de 

bioetanol e as respectivas curvas de calibração, 

respectivamente.  

 

 
Figura 1: Voltamogramas de onda quadrada obtidos 

para a determinação de Cu e Pb em bioetanol e as 

respectivas curvas (Cu: R= 0,995 e Pb: R=0,999). 

Tdep=120s; Edep=-0.5V. Adições de 12,5 µg L-1 de 

cada metal. 

Para a determinação de Pb em ambas as amostras 

(bioetanol e biodiesel), obtiveram-se curvas de 

calibração não lineares, diferentemente das 

determinações de cobre. 

Para avaliar a exatidão nas análises, amostras de 

bioetanol e biodiesel foram dopadas com soluções 

padrão de Cu e Pb. Os valores de recuperação para 

Cu foram de 93,6%-107,8% em bioetanol e 88,4%-

107,6% em biodiesel. Para o Pb, houve variações 

maiores nos valores de recuperação e as causas 

estão sendo investigadas. 

Conclusões 

O sensor voltamétrico proposto é promissor para 

determinação simultânea de Cu e Pb em amostras de 

bioetanol e biodiesel. Outros metais serão avaliados 

por esta metodologia. Métodos espectrométricos 

serão aplicados para comparação dos resultados. 
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