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Introdução

A medida quantitativa de alcoóis é muito importante
na indústria, no controle de processos, na qualidade
de produtos, incluindo alimentos e bebidas [1], e
combustíveis [2]. Numerosas metodologias e
abordagens analíticas foram publicadas sobre a
análise de alcoóis, principalmente, metanol e etanol,
incluindo cromatografia líquida [3] cromatografia
gasosa [4] e espectrofotometria [5]. No entanto,
estes métodos são relativamente caros, consomem
tempo, são complexos de executar e requerem
exaustivo pré-tratamento da amostra. Em termos de
métodos eletroquímicos, apenas a amperometria
com biossensores tem sido usada [1,6], mas
nenhum outro método eletroquímico é encontrado
na literatura sobre aplicações analíticas na indústria
de um modo geral. O presente trabalho mostra os
resultados preliminares referentes ao estudo que
tem como objetivo desenvolver um método
eletroanalítico alternativo para determinação de
metanol.

Resultados e Discussão

O estudo foi realizado em um Potencio
tato/Galvanostato AUTOLAB (METROHM) modelo
PGSTAT 30 com uma célula eletroquímica, na qual
foram usados Pt como eletrodo de trabalho,
Ag/AgCl(sat) como eletrodo de referência e outro
eletrodo de Pt como eletrodo auxiliar. Como
eletrólito suporte utilizou-se uma solução aquosa de
ácido perclórico 0,1 molL-1. A técnica utilizada para
a determinação foi a voltametria cíclica.
Primeiramente, o eletrodo de Pt foi escolhido devido
a clássica atividade catalítica deste metal na
oxidação de alcoóis. Como primeira etapa, a
superfície do eletrodo de trabalho foi ativada por
meio de varreduras sucessivas de 50 ciclos sobre o
eletrodo de Pt. Para avaliar a resposta
eletrocatalítica de oxidação do metanol, utilizou-se
10,0 mL de uma solução de ácido perclórico 0,1
molL-1 em meio bastante ácido (pH= 1,1) como
eletrólito suporte. Em seguida fez-se adições padrão
sucessivas de alíquotas da solução estoque de
metanol 0,1 mol L-1. Depois, realizou-se a etapa de
varredura sob as seguintes condições voltamétricas
otimizadas: Einicial= -0,1 V, Efinal= +1,3 V e v= 0,1V s-1

em solução de ácido perclórico 0,1 molL-1. A
varredura foi feita no sentido anódico para a
obtenção dos voltamogramas. A boa resposta
obtida para metanol mostrou uma reta cuja equação

de regressão linear pode ser representada pela
equação: Ip = 0,677μA + 1,128×104 μA mol-1 L
[metanol)], com um coeficiente de correlação de
0,994. A resposta voltamétrica bem como os dados
estatísticos indicam condições satisfatórias para a
proposição de um possível método analítico para
determinação de metanol. Apesar da resposta
obtida neste trabalho, ser em meio aquoso,
acredita-se na possível aplicação deste
procedimento em diversas amostras, inclusive em
biodiesel, que é a principal meta desta pesquisa.
Esta suposição baseia-se na em resultados
anteriores obtidos neste laboratório quanto à
realização de medidas eletroquímicas em biodiesel
microemulsionado e a resposta eletrocatalítica e
eletroanalítica para metanol.

Conclusões

Os resultados mostram viabilidade eletroanalítica
para a determinação de metanol através da técnica
de voltametria cíclica. O procedimento é sensível e
simples, e apresentou bons resultados de precisão
e exatidão.
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