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C A P Í T U L O I

I N T R O D U ç Ã O

DETERMlNAÇÃO DE íONS IODETO E IODATO EM ÁGUA DO MAR

E

DETERMINAÇÃO DE tONS IODATO EM SAL DE COZINHA
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(Mar Negro, Mar Báltico, foz de grandes rios, lugares de ati-

vidades vulcânicas e regiões polares) a composição dos elemen

tos "maiores" não ~ igual ã obtida normalmente (1).

o iodo encontra-se classificado como elemento

"menor" e sua concentraç~o na água do mar ~ muito variável,

sendo de 13 a 118 ppb (5, 6, 7) em I total.

FORMAS DE IODO NA ÁGUA DO MAR

Plaff, em 1825 (8), foi o primeiro a detectar

iodo na água do mar. Em 19~6 (9), Winkler sugeriu que as for

mas de iodo seriam o iodeto e o iodato.

Sugawara e Terada, em 1957 (10), estudando a

distribuiç~o do iodo no Oceano Pacifico, concluiram que a ra-

zão iodeto para iodo total variava enormemente e sugeriram que

a forma de iodo oxidada era o iodato. No entanto, Shawe COoper,

em 1957 (11), contestando esta suposiçã~ baseados em conside~

rações termodinâmicas e cinéticas, postularam que seria o áci

do hipofodoso a forma oxidada do iodo na água do mar, porém,

Sugawara e Terada (12t demonstraram experimentalmente que o

iodato ~ a forma oxidada do iodo, sendo muito estável na água

do mar, fato este tamb~m confirmado por Johannesson (13, 14).

Existem muitas especulações quanto ã ~

ocorren-

cia de iodo molecular na água do mar (Shaw e Cooper, 11, 15 e

Wood, 16). Miyake e Tsunogai, em 1963 (17), sugeriram que o

iodo molecular estaria presente devido ã oxidaç~o fotoquimica

do iodeto, por~m, Truesdale (18, 19) concluiu que o iodo mole

cular ~ uma forma instável, sofrendo desproporcionament~como

mostram as reações I, 11 e 111:

1 2 + H20 -----lo
~ HIO + HI ( I)



HIO -'"
~ H+ + 10 (11)

4

3 10 ~ 10
3

+ 2 I (111 )

Estes dados confirmam os trabalhos de Sugawara

e Terada (12).

Wong (20, 21) chegou à mesma conclusão deTtues

dale (18, 19) e Terada e Sugawara (12), isto é, que o iodo mo-

lecular é uma forma instável na água do mar e concluiu que o

HIO ou reage com a matéria orgânica ou se autodecompõe para

as formas 103 e I .

Lovelock, Maggs e Wade, em 1973 (22) determina

ram iodo metano no Oceano Atlântico e Truesdade, em 1975 (23),

determinou uma forma de iodo não reativa, a qual pode estar

associada a uma fração de iodo organicamente ligada (2 a 5

~g/l). Assim, as formas de iodo na água do mar são iodeto, io

dato e iodo-combinado com substâncias orgânicas.

CONCENTRAÇÃO DE IODETO E IODATO NO AMBIENTE MARINHO

Iodo na água do mar

Análises de vários oceanos têm sido feitas a

fim de se determinar as concentrações de iodo total, iodeto e

iodato na água do mar.

Winkler, em 1916 (9), analisando amostras do

Mar Adriático, determinou 8 ~g/l de iodo como iodeto e 30~g/1

de iodo como iodato, obtendo uma concentração de iodo total

de 38 ~g/l, no entanto, Dubrav~i~, em 1955 (24) realizou aná-

lise de uma amostra deste mar e encontrou uma concentração de

61 ~g/l em iodo total (em I).

Caroeron, em 1922 (25), determinou concentra~s

de 2,5 ~g/l para o iodeto e de 22,5 ~g/l para o iodato.
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Von Fellenberg, em 1923 (5), encontrou, nas a-

guas dos oceanos, 13 ).1g/1 como iodo total (em r) e Evans, em

1932 (26), analisando amostras de água costeira, encontrou 92

).1g/1 de iodo total (em rl .

.Reith~ em 1930 (27), analisando a,m.ostras do Mar

Vermelho retiradas a 900 metros de protundidade, determinou

70 ).1g/1 de iodo total (em r). Por outro lado, Sugawara e Tera

da, em 1957 (~Ol, retirando amostras da superflcie do Oceano

Pacitico, determinaram 50 ).1g)l de iodo total (em rl.

Barkley e Thompson, em 1960 ()8l, analisando a~

mostras dos Oceanos Pacítico e Ártico, obtiveram os seguintes

resultados: no Oceano Pacifico, considerando que ~oram anali-

sadas amostras de nove estações com pro~undidade de zero a

3.9.0 O metros, a menor concentração de iodato obt:j.:da foi de 2 O

).1g)l e a maior de 42 ).1g/1; a concentra~ão total de iodo vari~

ou de 41 ).1g/l a 76 ).1g)l. Entretanto, as anãlises do Oceano Á~

tico mostraram grande variação em relação à concentração de i~

dato dependendo da profundidade, sendo de 0,0 ).1g)l na super~

ficie (~ero metros) e 64 ).1g/1 a 2.000 metros de profundidade

e a concentração de iodo total ticou entre 57 e 63 ).1g)l.

A grande variação da concentração de iodato

com a profundidade no Oceano Ártico não é bem conhecida. Esta

variação, provavelmente, é devida à diferença de

biológica entre este oceano e o Oceano Pacifico.

atividade

Analises da água do mar mostram que praticame~

te não existe iodeto nas amostras retiradas de águas profundas

(27, 28). Entretanto, a concentração de iodeto é mais alta na

superfície (9, 24, 25, 28). Aliás, Tsunogai e Sase, em 1969

(29), procuraram explicar este fato como sendo devido à exis-

tência da enzima nitrato-redutase presente em várias espécies

de organismos que vivem na água de mar contendo oxigênio. Es-
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sa enzima seria então a responsável pela redução do iodato a

iodeto e também pela redução do nitrato a nitrito.

Tsunogai e Henmi, em 1971 (30), determinaram

que em águas tropicais e subtropicais, onde a atividade biol~

gica é grande, a concentração de iodeto é maior na superfície

do mar, chegando, em alguns casos, à metade da concentração

total do iodo, entretanto, os autores não conseguiram encon

trar uma explicação para as altas concentrações de iodeto na

agua do Mar Ártico (28)..

Tsunogai, em 1971 (31), estudando amostras re

tiradas ao norte do Oceano Pacific~ de uma profundidade maior

que 4.500 metros, encontrou urna concentração de iodeto relati

vamente alta (yariação de 12 ~ 11 ngJl a 42 ~ 22 ngJl). O au~

tor chegou à conclusão de que as fontes de iodeto no fundo do

mar são três: 19) decomposição de matéria orgânica (a menor

de todas as contribuições); 29) iodato é reduzido a iodetopor

diversas fontes desigualmente localizadas no fundo do mar,fo~

tes estas compostas de microorganismos vivos (entretanto este

mecanismo não foi provado ainda e não se sabe ao certo como é

feito), sendo esta a maior fonte de iodeto em águas profundas;

39) o iodeto é formado perto da superficie do fundo domar p~

la redução do iodato por um mecanismo desconhecido que não a

decomposição de matéria orgânica.

O ciclo do elemento iodo na superficie da água

do mar (31) pode ser visto de forma simplificada na figura I.

Truesdale, em 1978 [32) 1 comparou análises de

iodo na água do mar de amostras retiradas perto do litoral

(Mar da Irlanda, Menai Bridge) com amostras retiradas distan

tes do litoral (Oceano .Atlântico). Os resultados obtidos pelo

autor são mostrados na tabela I. Pode-se verificar pela anál~

se desta tabela que as amostras retiradas da zona tropical
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evaporaçao
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!
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Figura I - Apresentação esquemática do ciclo do elemento

iodo em águas da superflcie do oceano. O lado esquerdo

da figura é de dominio do iodeto e o lado direito do io~

dato.
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~es~ultados, de. estudos hidrogr.â,.ficos de iodo.

IDeal n9 de
estações

Data Descrição de
arrostras

n9. de
arrostras

Média e des
vio padrão
da cone, de
+0; (\..lg/l)

.Média e des
vio padrão
da cone. to
tal de iodo

( lJ g/l)

M2nai Bridge

Baia de caernarvon

Baia de caernarvon

Baia de caernarvon e Norte Anglesey

Mar da Irlanda do norte

'(canal norte)

OCeano Atlântico leste (Ça1way

Rockal1 - Malín Head Linet

OCeano Atlântico subtropical

(30 N, 24 O)

OCeano Atlânt~co ~opical (l8 N,

25 oli (11 N, 2Q 01

OCeano Ín.dj..co 'tropical oeste (5 S~,·

41 E), (2 S, 43 EJ.

1

7

11

15

3

10

1

2

2

aPril 19.67

junho 19:68

abril 19.67

setembro

19-67

março 1968

junho 1968

junho 19.68

marÇo 1972

março 19.72

maio ·1970

superfície

superfÍcie

superfÍcie

fundo « 42 ro)

superfície

superfície

lO. - 122

superfI~cie

O -. 20.0.

200 - 1.500

O. .,. 200

200. .,.. 2.500

O - 200

20.0. - 1.80.0-

o - 20.0

200 - 1.180

129

7

11

6.

15

3

7

10

26

7

4

12

10

21

17

23

31

.38

37

38

37

39

38

54

54

56

56

59.

39

58

·núnímo 36

59

2,7

1,2

2,8

4,1

1,3

0,8

1,1

1,2

1,2

1,2

1,6

2,8

48 3,0

52 1,9

51 2,0

50

54 1,8

51

51 1,0

57 1,0

57 1,0

57 1,0

58

58 1,0

59 0,9

58 1,6

00
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dos oceanos Atlântico e 1ndico (superfície) apresentam baixas

concentrações de iodato. Isto comprova os dados de Tsunogai

(29) e Tsunogai e Henmi (30) de que a atividade biológica
~

e

maior em zonas tropicais. Nas zonas subtropicais do Oceano A-

tlântico a concentração de iodato é maior, indicando pouca a-

tividade biológica. Os resultados obtidos de iodo total para

os oceanos Atlântico e índico são semelhantes àqueles obtidos

por Barkley e Thompson, em 1960 (28) para o Oceano Pacifico.

Entretanto, Tsunogai, em 1971 (31) e Tsunogai e Henmi, em 1971

(30) encontraram urna razoável variação para o iodo total com

relação à profundidade, sendo na superfície de 45 ~g/l e au-

mentando gradualmente atingindo o valor de 54 ~g/l em profun-

didades entre 500 e 1.000 metros.

As concentrações de iodato (tabela I) das amos

tras retiradas na zona costeira (Menai Bridge, baia de Caern~

von, norte de Anglesey e mar da Irlanda do Norte) foram mais

baixas que aquelas obtidas nos oceanos. Isto é devido às subs

tâncias redutoras (provenientes de despejos terrestres) que

formam iodeto e que estão presentes na zona costeira .

Chapman, em 1981 (33), encontrou pouca ou qua-

se nenhuma variação na concentração de iodo, iodeto e iodato

entre a microcamada (película da superfície da água) e abaixo

da superfície (15 cm de profundidade), o que, de certa forma,

contrariava suas previsões inicias de que talvez ocorresse

maior variação das formas de iodo devido à direta incidên-

cia de luz solar (raios ultravioleta), a qual provoca a oxid~

ção fotoquímica do iodeto a iodo (Miyake e Tsunogai, 17), se~

do a. concentração de matéria orgânica maior na microoamada

que abaixo da superfície. Também não foram encontradas dife-

renças nas concentrações entre amicrocamada e abaixo da su-

perflcie para os seguintes nutrientes: nitrito, nitrato, amo~
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nia e fosfato.

Iodo total nos sedimentos

o iodo total encontra-se, em média, na concen

tração de 50 ~g/l na água do mar (10, 28, 34).

O iodo, assim como os outros halogênios, pene

tram nos oceanos através de gases vulcânicos, lavas, soluções

hidrotérmicas, emissões de gases, etc. (34). O iodo pode ser

assimilado por organismos vivos ou escapar para a atmosfera

(17, 34). Após a morte dos organismos vivos, o iodo, contido

nestes, é tranferido para os sedimentos ocorrendo acumulações

nas suas várias formas, por adsorção da água do mar, em parti

cuIas orgânicas ou de origem mineral que são depositadas no

fundo do mar.

Price, Calvert e Jones, em 1970 (35), analisa~

do amostras de sedimentos do mar à sudoeste de Barents (parte

do Oceano Ártico), observaram que na superficie dos sedimen

tos (zero a 15 cm de profundidade) ocorria uma variação de 60

a 828 ppm de iodo total, entretanto, este valor diminuia com

a profundidade para valores entre 545 ppm e 10 ppm (20 a 60 cm

de profundidadel. Na superficie dos sedimentos, o iodo total

está relacionado à concentração de matéria orgânica, todavia,

não existe correlação entre o conteúdo de iodo total e o tama

nho dos grãos dos sedimentos. Com a profundidade, há um de

créscimo do conteúdo de iodo total e a relação iodo/carbono

diminui atingindo um valor constante, fato este devido à per

da de iodo durante o aterro dos sedimentos. A velocidade de

diminuição nas razões iodo/carbono com a profundidade, em ter

mos gerais, pode relacionar-se ao tempo, entretanto, baixas

razoes iodo/carbono por unidade de profundidade podem impli~

car em altas velocidades de acumulação e vice-versa (35).
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iodeto e iodato e chegaram às seguintes conclusões: este tipo

de alga teria preferência pelo iodeto e praticamente nao assi

milaria iodato. A adição de iodeto favoreceria o seu cresci-

mento enquanto que um excesso de iodato (25 ~g I/50 ml como

Ia;) seria prejudicial. Este fato já foi observado

mente em outros tipos de organismos vivos tais como

anterior

E.coli

(14). Os autores também observaram que, com o crescimento da

alga, ocorria a conversão de I a I03 ou vice-versa e sugeri

ram algumas explicações para tal comportamento. Uma destas can-

. d 131I-" 'I d 1 ~l 1 131-
s~ eram que o ser~a ass~m~ a o pe a ce u a e o I0

3

liberado como produto metabólico e a outra que o crescimento

das algas provocaria alguma mudança no meio circunvizinho fa-

vorecendo a oxidação -de I a I03 .

Andre, em 1971 (39), estudou a fixação de iode

to pelas seguintes algas: Fucus Serratus, Laminaria saccharina,

L. flexicaulis, espécie UIva, Enteromorpha compressa e

Rhodymenia palmata (representando alga marrom, verde e verme-

lha). Estas algas foram colocadas para crescer em água do mar

contendo NaI 125 (75 a 250 ~Ci/l) num período de 3 a 7 dias;

posteriormente a radioatividade foi medida com um calculador

de cintilação. O iodo foi fixado na forma de iodeto, pelas a!

gas, em diferentes proporções: 80 a 90% pela FUcus e ~aria,

41% pela Rhodymenia e pelas espécies UIva e Enteromorpha so-

mente 10 a 20%. Portanto, a quantidade de iodo (iodeto) fixa-

da depende da espécie.

Whyte e Englar, em 1976 (40), determinaram a

concentração de iodeto em diversas espécies de algas marinhas

encontrando um valor máximo de iodeto de 1.397 ppm para a es

pécie Macrocystis integrifolia e uma concentração mínima de

iodeto (abaixo de 20 ppm) para Porphyra abbottee, sendo utiliz~

do pelos autores o método de análise com eletrodo de íon sele
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Gvardjancic, Kosta e Dermelj, em 1980 (41), d~

terminaram iodo em plantaE do mar (e outros tipos de material

biológico). Para as plantas marinhas encontraram uma concen

tração de iodo· de 3,3 x 105 ng/g (IAEA planta do mar, sp~l).

Iodo na atmosfera

A presença de iodo na atmosfera é de grande i~

portância no ciclo' geoquimico do iodo (I). Tem sido demonstra

do que a razão iodo/cloro é muito maior no ar, nas águas das

chuvas e nas águas dos rios do que nos oceanos. A concentra-

ção de iodo é maior nas massas de ar de origem marinha que de

origem continental (42, 43).

A tabela 11 fornece uma comparação da

I/Cl para diversas fontes (17).

razao

Miyake e Tsunogai, em 1963 (17), provaram exp~

rimentalmente que o iodeto existente na superficie do mar é

oxidado a 12 pela radiação solar (ultravioleta} e baseado ne~

te fato, calcularam que a velocidade de escape de iodo da su-

perficie de todos os oceanos para a atmosfera é da ordem de

114 x la g/ano.

Moyers e Duce, em 1972 (44), através Qe amos-

tras de ar coletadas sobre o Hawai, demonstraram que a concen

tração de iodo gasoso está numa faixa de 5 a 20 ng/m3 . Arnos~

tras de ar com particulas (particulados), coletadas simulta-

neamente com amostras gasosas, mostraram que as amostras gas~

sas têm uma concentração de iodo no ar marinho de 2 a 4 vezes

maior do que a concentração de iodo nas amostras particuladas.

o mecanismo de escape de iodo gasoso do mar p~

ra a atmosfera ainda não está bem estabelecido. ProvaveLmente

ocorre desprendimento durante a decomposição do material or~

gânico, que é rico neste elemento (39, 40, 41) e também na for



Tabela rr

concentração média de iodo total e a razão

r/cl no ar, água e rochas.

Fontes Concentração de r/Cl

iodo total (ppm) (por massa)

ar (Tókio) 0,0002 1 x 10-2

agua de chuva

(.Japão) 0,002 1 x 10-3

agua de rio

(Japão) 0,003 5 x 10-4

água do mar 0,04 2 x 10- 6

rochas graní-

ticas 0,15 -45 x 10

14
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ma de partículas de sal que escapam do mar (44, 45).

Liss e Slater, em 1974 (46), calculando o flu-

xo de gases através da interface ar-mar, concluiramque o CH
3

1

(22) é a forma mais comum de iodo que é tranferida do oceano

11para a atmosfera (2,7 x 10 g/ano).

Luten, Woittiez, Das e Ligny, em 1978 (47), a-

nalisando amostras de água das chuvas, coletadas perto da co~

ta marítima, determinaram as concentrações de Na, Cl, Br, I to

tal e 10
3

e compararam com os resultados obtidos na água do

mar (tabela 111). Como podemos verificar por esta tabela, a r~

zão I total/Cl é muito maior na água das chuvas do que na
~

a-

gua do mar, confirmando trabalhos já anteriomente citados (17,

42,43).

Garland e Curtis, em 1981 (48), utilizando io-

do132 , demonstraram que o ozônio causa desprendimento de iodo

da superfície do mar. A velocidade de escape deste foi verif~

cada ser proporcional à concentração de ozônio (zero alOO ppb)

e dependente do grau de mistura da fase aquosa (água do mar) .

A velocidade de escape.de iodo da água domar para a atmosfe

ra contribui com 6 a 12 x 1010 g/ano de iodo.

Korzh, em 1982 (A9), estudou o fornecimento de

iodo do mar para a atmosfera. Através da utilização de um si~

mulador (microoceano) e de radioisõtoposNa22 (Na+) e 1131 (I ,

Ia; e compostos orgânicos de iodo) foi possível demonstrarque

a passagem de iodo da água do mar para a atmosfera era de 40

a 110 vezes mais eficiente do que a do sódio. Este fato ê um

forte suporte para a hipótese de que a atmosfera marinha seja

enriquecida de iodo devido ao fornecimento do mesmo pela su-

perfície do mar e, como as chuvas fornecem iodo para os rios

e estes deságuam nos oceanos, a maior parte deste elemento r~

torna ao mar. ° ciclo do iodo total, oceano - atmosfera -', cOnti-



Tabela ITI

Análise de Na, Cl, B.r, 1: total e Ia; em· águas de chuvas e água do mar.

-
Amostras Na Cl Ex I total 103

(mg./l) (mg/l ) (]Jg/l) (]J g/l) (]Jg/l)

áqua de chuva 16,2 22,4 95 3,55 1,58

agua de chuva 9,9 15,0 58 1,63 1,02

água de chuva 8(8 12,4 52 1,02 0,40

áqlla do .mar 11(12 .x 10
3 3 3 62,1020,03 x 10 68,3 x 10

I-'
0'1



nente - oceano, segundo cálculos do autor,

50,7 x 10 t/ano (49).
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e da ordem de

Lebedev, Nesmeyanov e SafOzhnikov, em 1982 (50),

estudaram a transferência de iodo através da interface oceano

-atmosfera. ° fator de fracionamento (F) de I total durante

sua migração da água do mar para a atmosfera foi calculado a

partir da equação:

F
(a/b) na atmosfera

(a/b) no oceano

onde a e b sao as concentrações de I total e 103 respectiva

mente. Amostra do mar (30 a 40 ml), acrescida de urna camada

da atmosfera (6 a 10 cm), foi irradiada com radiação ultravi~

leta correspondendo, em intensidade, à radiação solar subtro

pical e usando 131 r como traçador. ° valor de F para I total

e 10
3

foi, respectivarnente, 1,2 e 1,0. Transferência isotópica

entre I total e Ia; ocorre na dependência do valor de F com

irradiação ultravioleta. Urna diminuição no pH vai resultar na

-reaçao:

6 H+ + 5 I + 10
3

-----+ 3 1 2 + 3 H
2

0

Podemos concluir que o fornecimento de iodo a

atmosfera é devido às mais diversas fontes. A tabela IV for-

nece dados quantitativos a respeito das possiveis fontes de

iodo atmosférico (48).

A figura 11 fornece uma sintese do ciclo do io

do no ambiente marinho, ou seja, na atmosfera, na água do mar

e nos sedimentos (31).



Tabela, IV

Possíveis fontes de iodo na atmosfera.
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Processos

spray do mar (sem

enriquecimento)

enriquecimento do

spray através de um

filme orgânico

iodeto de :r:netila

fornecimento de 1 2
atravês de radiação

ultravioleta

fornecimento de 1 2
por 03

Magnitude

g/ano

95,0 x 10

1,0 x 1011

2,4 x 1011

4,0 x 1011

10
6 ,°e 12,° x 1°

Referências

Bibliográficas

17

44 e 45

Mi

17

48
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0,00005

Figura 11 - Ciclo do iodo no oceano. Os valores

as velocidades anuais na unidade de 1,27 x 10-2

12ano ou 4,57 x 10 g/ano em todos os oceanos.

indicam
2

gIm ao

<
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M~TODOS PARA DETERMINAÇÃO DE IODETO E IODATO EM ÁGUA DO MAR

Métodos para análise de iodeto e iodato na .a-

gua do mar têm sido desenvolvidos desde o inicio do século.

Winkler, em 1916 (9), desenvolveu o seguinte

método para determinação de I total na água do mar: liberação

de iodo através da reação entre nitrito e iodeto, extração do

iodo com tetracloreto de carbono e determinação da sua conce~

tração colorimetricamente. Com este método f9i possivel dete~

minar 38 ~g/l de I total. ° método foi baseado na seguinte re

-açao:

2 NO; + 2 I + 4 CH3COOH ~ 12 + 2 NOt + 4 CH 3COO + 2 H20

° método de Winkler (9) também foi utilizado

por Cameron (25) para análisar amostras do Mar Adriático.

Reith, em 1930 (27), propôs um método fotomé-

trico no qual o.iodato é reduzido com AS 20 3 + HCl~ o iodo li

berado é extraído com CC1 4 e medido fotometricamente. Com es

te método Reith (27) determinou 70 ~g/l de I total no Mar Ver

melho e a reação em que se baseou foi a seguinte:

- +4 103 + 4 H + 5 As 20 3 ~ 2 1 2 + 5 AS 20 5 + 2 H20

Skopintsev e Michailovskaya, em 1933 (511, pro

puseram um método que consistia em oxidar I a 103 com Mn0 4 :

2 Mn04 + I + H20 ~ 2 Mn02 + + 10; + 2 OH

- 2-° excesso de Mn04 é reduzido com C20 4 :

2- + 2+2 Mn04 + 5 C20 4 + 16 H ~ la CO2 t + 2 Mn + 8 H20
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° iodato formado pela oxidação de iodeto com

permanganato e tratado com excesso de iodeto,em meio ácido. °
iodo gerado é titulado com tiossulfato:

- - +103 + 5 I + 6 H ~ 3 1 2 + 3 H20

Com este método, os autores (51), determinaram

iodo total numa faixa de 26 a 56 ~g/l.

Em 1934, Sandell e Kolthoff (52), estudaram a

reação entre Ce 4+ e As 3+ catalisada pelo iodeto e em 1937 (53) ,

propuseram um método fotométrico de determinação de iodeto em

cloreto de sódio sendo possível determinar um limite de 50 ~g/l

de iodeto. A ação catalítica do iodeto sobre a reação ce 4+ e

3+ ~ .As e a segulnte:

4+ - 3+2 Ce + 2 I ~ 2 Ce + 1 2

3- 3- - +As03 + 1 2 + H20 ~ AS04 + 2 I + 2 H

Dubrav~i~, em 1955 (24) r baseado nos trabalhos

de Sandell e Kolthoff (52, 53), propõs que o iodeto poderia

ser determinado, na água do mar, pela sua ação catalítica so-

b - C 4+ 3+ ~t d ce4+ d" dre a reaçao e e As. Neste me o o era a lClona o em

excesso. Tendo este composto coloração amarela, com seu consu

mo ocorria uma diminuição da coloração amarelada e esta dimi

nuição era medida por fotometria. Dubrav~ic (24), desta forma,

determinou 61 ~g/l de iodo total na água do Mar Adriático.

Rogina e Dubrav;:Sic, em 1953 (54), baseadosnos

trabalhos de Sandell e Kolthoff (52, 53), propuseram uma mod!

ficação na determinação de iodeto quando da utilização de sua

- .,. . - 4+ 3+ . ~açao catalltlca sobre a reaçao Ce e As . Ao lnves ,de se

medir a diminuição da cor amarela do ce 4+, os autores (54t:p.r.Q
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puseram que, apos determinado tempo de reação, se adicionas

d 2+ . . 4+ tse um excesso e Fe que reaglrla com Ce como mos ra a rea

-çao:

4+ 2+ 3+ 3+
Ce + Fe -----7 Ce + Fe

° Fe 3+ gerado em meio de SCN produz uma solu-

ção de coloração vermelha, que é medida fotometricamente.

Sugawara, em 1955 (~5), e Sugawara e Terada, em

1957 (10), propuseram um método fotométrico no qual o iodeto

é co-precipitado com AgCl. Em seguida o iodeto é convertido a

iodato, com água de bromo e o iodato assim obtido é colocado

em meio ácido com excesso de iodeto.

5 I - ++ 103+ 6 H ~ 3 1 2 + 3 H20

Ao iodo gerado, uma solução de amido é adicio-

nada e a coloraçao azul obtida, devido ao complexo iodo~amido,

é medida fotometricamente. Este complexo iodo-amido foi ampl~

mente estudado por Lambert, em 1951 (56). ° iodo total é de-

terminado pela redução do iodato a iodeto
2

com S03 :

2 10; + 5 H2S03 ~
2- +

1 2 + 5 S04 + 8 H + H2 0

~ 2~ +
1 2 + H2S03 + H20 ~ 2 I + S04 + 4 H

° iodeto obtido é determinado como já foi des-

crito acima. Com este método Sugawara (55) e Sugawara e Terada (10) deter

minaram I total numa faixa de concentração de 7 a 57 ~g/l e o

iodeto numa faixa de concentração de zero a 5 ~gJl.

Matthews e Riley, em 1970 <,571, fizeram um es

tudo critico do método de Sugawara (55} e chegaram à conclu~

são de que a co-precipitação do iodeto conjuntamente com AgCl
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atingia um valormáxinDde apenas 90%. Os autores (57) consegu.:!:.

ram contornar este problema adicionando à solução citrato de

prata (solubilidade 0,28 g/l à 18°C) o qual libera, lentamen-

te, ions prata que precipitam na forma de AgCl. Desta forma ~

corre a co-precipitação de iodeto. Este iodeto presente no pr~

cipitado é oxidado a iodato com água de bromo sob agitação u!

tra-sônica. Após a eliminação do bromo, o iodo é determinado

por titulação fotométrica ou espectrofotométrica. Iodato -nao

é co-precipitado pelo AgCl mas é determinado após sua redução

com sulfato de hidrazina. Os métodos titulométricos e espec-

trofotométricos dão recuperação de iodeto e iodato-iodo de

99,0 ~ 0,4 e 98,5 + 0,6 respectivamente e têm coeficientes de

variação de ~ 0,4 e 0,8% respectivamente.

Tsunogai, em 1971 (58), propôs urna outra modi-

ficaçao do metodo de Sugawara (55). O autor (58) verificou que

quando se filtrava o precipitado, após urna hora de co-precip.:!:.

tação com AgCl, apenas uma parte do iodeto era recuperado (53

a 80%), entretanto, se o precipitado era guardado por um dia

em frasco escuro, 99% de iodeto era recuperado. Urna outra ma~

neira introduzida pelo autor para co-precipitar o iodeto era

a utilização do brometo de prata (2, °ml de NaBr 0,1 N) o qual

precipitava totalmente o iodeto enquanto o cloreto permanecia

em solução pela adição de hidróxido de amônio. Neste caso o

tempo de análise era pequeno (0,5 a 1 hora), mas o precipita

do precisava ser separa~o por centrifugação, pois este não c~

agulava facilmente. Com este procedimento Tsunogai (58) conse

guiu que o erro do método não excedesse + 3 ~° •

Barkleye Thompson, em 1960 ()8, 59), propuse-

ram métodos amperométricos e cataliticos para determinação de

I e IO; na &gua do mar. O método amperometrico consistia em

reagir o iodato, existente na água do mar, com um excesso de
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iodeto e ácido. Ao iodo liberado era adicionado um excesso de

tiossulfato, este excesso era titulado com iodato (titulação

de retorno) e o aparecimento de corrente, devido ao par reve~

sível 1
2
/1-, indicava o ponto final da titulação. O iodo to-

tal era então determinado pela oxidação de iodeto a iodato

com água de bromo, o qual, posteriormente, era eliminado atra

ves de aquecimento. A partir do iodato formado, a determina-

ção de iodo total era feita pelo método amperométrico já des

crito. Desta forma, o método amperométrico possibilitou a de-

terminação de concentrações tão baixas quanto 5 yg/l pe iodo

total com um desvio padrão de 2,1 ygJl. O método catalítico

proposto pelos autores (28, 59) era baseado na ação catalíti-

. - 4+ 3+ 4+ca do lodeto sobre a reaçao entre Ce e As . Ao Ce rema~

nescente,era adicionado brucina que reagia com o mesmo dando

uma coloração característica que era medida espectrofotometr~

camente. Este método determinava um mínimo de iodo de 5 yg/l

com um desvio padrão de 1,3 yg/l, segundo os autores.

Kulev e 1sonkova (60) determinaram 60 ppb de I

na presença de elevadas concentrações de Cl e Br por biampe

rometria.

Truesdale e Spencer, em 1974 (61), reanalisan-

do o método amperométrico proposto por Barkley e Thompson(59)

e o método espectrofotométrico proposto por Jonhannesson (14),

verificaram que o método amperométrico apresentava alguns in-

convenientes, tais como: o circuito utilizado era muito susce

tível a interferência eletromagnética do próprio agitador; o

circuito freq~entemente dava pouca ou nenhuma resposta, caso

o ponto tinal passasse e o potencial aplicado no eletrodo de

trabalho fosse muito pequeno para a redução do 12 no catodo,

devido à queda ohmica. A fim de contornar estes problemas,

Truesdale e Spencer (61) propuseram um circuito modificado on
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de era possivel ajustar o potencial entre os eletrodos, corno

podemos verificar pela figura 111, e compararmos (figura IV)

com o circuito proposto por Barkley e Thompson (59).

Truesdale e Spencer (61) também recomendavam

que ao invés de se usar alguns cristais de iodeto, corno havia

sido utilizado por Barkley e Thompson (59), se utilizasse urna

solução de iodeto previamente preparada. Com essas modifica

çoes os autores (61) conseguiram um desvio padrão de 0,5 ~g/l

em 20 determinações de amostras em duplicatas de água do mar

contendo 30 ~~/l de iodato-iodo.

O método espectrofotométrico utilizado por

Johhannesson (14) consiste em se medir o iodato na água do mar

através da liberação de iodo molecular com iodeto, em meio a

cido. O iodo é medido espectrofotometricamente a 356 nm.

Truesdale e Spencer (61), analisando o espec~

tro de urna solução de I; proveniente de urna amostra de agua

do mar contendo 100 ~g/l de iodato, demonstraram que ocorria

dois máximos de absorção, sendo eles: 285 e 347 nm. A absor

bância de ambos os comprimentos de onda variava lentamenteoam

o tempo. A 347 nm ocorria um decréscimo de 4% em um período

de 20 minutos enquanto a 285 nm ocorria um aumento da absor

bância. Devido a estes fatores, os autores (61) padronizaram

o tempo de leitura das amostras. Embora, a sensibilidade do

baixo comprimento de onda (285 nm) fosse maior, era preferi

vel usar o alto comprimento de onda (347 nrn) por causa da menor

absorção deste comprimento pelos outros materiais presentes na água

do mar. Análises realizadas a 350 nm mostraram um desvio pa

drão de 0,6 ~g/l de 7 amostras em duplicatas contendo 30 ~g/l

de iodato.

Voipio, em 1961 (6) e KapPanna, Gadre, Bhavnagary e Jo

shi, em 1962 (7), utilizando-se do efei to catalitico do iodeto so-
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A
r~""-"----"--------"~-~ It------.

o

F

c

E

c

Figura 111, - Circuito indicador modificado para determina

ç~o de iodo-iodato em ~gua do mar. A: bateria 90 V; B: mi

livoltlmetro; C: eletrodos indicadores; D: resistor de 50

MQ; E: resistor variável de 0,1 MD; F: resistor de 125 Q.

1,5 V

p+

0,2 Mo. 1,0 Mn

50 M.n.

p+

Figura IV - Circuito do diagrama utilizado na titulação am

peromêtrica.
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b ~ d C 4+ 3+ d' f' 4+re a reaçao o e com As ,me lram, otometrlcamente,oCe

residual. Com este método os autores determinaram concentra-

ções entre 60 e 118 ~g/l de iodo total.

Schnepfe, em 1972 (62), propôs um método espec

trofotométrico de determinação de iodato e iodo total na água

do mar. O iodato era tratado com um excesso de iodeto, em meio

ácido. O iodo gerado era tratado com amido produzindo uma co-

loração azul que era medida espectrofotometricamente. O iodo

total era determinado por oxidação do iodeto a iodato com per

manganato:

2 Mno~ + r- + H20 ~ 2 Mn02+ + 10; + 2 OH

o excesso de permanganato era reduzido com

Fe 2+.

- 2+ + 3+ 2+MnO4 + 5 Fe + 8 li ~ 5 Fe + Mn + 4 H20

O iodato era determinado como descrito acima.

2+ -Segundo o autor (62), o Fe nao reage com o iodato. Com este

método não se faz necessário a pré~concentração nem a separa-

ção do iodo. Desta forma, Schnepfe (62) determinou iodo total

e iodato na água do Oceano Atlântico. A concentração de iodo

total variava de 50 + 3 a 84 ± 6 ~g/l, obtendo.uma porcenta

gem de iodato de 50 a 100%. Segundo o autor, com este método

foi possivel determinar iodato ou iodo total em concentrações

de até 0,1 ~g.

Herring e Liss, em 1974 (63) propuseram urométQ

do polarográfico (polarografia de pulso diferencial) de deter

minação de iodeto e iodato na água do mar. O iodato era deter

minado diretamente e pelo método proposto obteve-se 40 ~g/lde

iodato com uma precisão de 1,0 ~g/l. O iodato apresenta uma

onda polarográfica a cerca de -1,09 V versus eletrodo de Calo
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melano saturado e é reduzido a iodeto como mostra a reaçao:

6 H+ + 6 e + -
I0

3
-----? I + 3 H20

Os autores (63) determinaram, em diversas pro-

fundidades da Bacia de Santa Bárbara, iodo total com oxidação

;de iodeto a iodato por irradiação de amostras da água do mar

com intensa luz ultravioleta através de um aparelho descri to por

Armstrong, Williams e Strickland (64). Os autores (63) conse-

guiram uma recuperação de 99% por irradiação da amostra por 3

horas. A concentração de iodo total ficou em torno de 50 ~g/l

havendo pouca variação com a profundidade do mar. ° desvio pa

drão, na determinação de iodeto, foi de 1,4 ~g/l, isto porque,

sua concentração foi calculada a partir da diferença entre o

iodo total e o iodato.

Truesdale e Spencer, em 1974 (61), propuseram

um método automático para análise de iodo total (inorgânico)

b d - t 1 ~ t . d . d t b - ce4+ 3+asea o na açao ca a l lca o lO e o so re a reaçao e As ,

com detecção espectrofotométrica. Neste método automático~ os

autores (61) utilizaram Technicon Auto-Analyser I, com um des

vio padrão de 0,8 ~gJl com aproximadamente 50 ~gJl de iodo to

tal. Truesdale e Smith (65) utilizaram esse método automático

para análise de iodeto ou iodato na água de rio e encontraram

que, em 11 amostras, a concentração de iodo estava entre 20 e

100 ~g/l e o erro não ultrapassava ± 0,36%.

Truesdale e Chapman, em 1976 (661, através da

utilização da ação catalitica do iodeto sobre a reação ce4+ e

As
3+ e de um sistema Technicon Auto-Analyser II, determinaram

50 ~g/l de iodo com um desvio padrão de 0,12 ~g/l. O sistema

Technicon Auto-AnalyserI mede a transmitância e o II a absor

bância; usando-se o Technicon Auto-Analyser II e a técnica ~s
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pectrofotométrica diferencial foi possivel, aos autores (66),

conseguir a precisão de 0,12 ~g/l.

Truesdale, em 1978 (67), propôs um método es-

pectrofotométrico utilizando o Technicon Auto-Analyser para a

determinação de iodato e iodo total. Na determinação de ioda-

to, o mesmo reagia com excesso de iodeto, em meio ácido, O r 3

gerado era determinado espectrofotometricamente a 350 nm. Na

determinação de iodo total o iodeto era oxidado a iodato com

água de bromo. O excesso de bromo era elimiriado com fenol, em

pH = 5,0. Posteriormente o iodato formado reagia com excesso

de iodeto, em meio ácido, e o r; gerado era determinado espe~

trofotometricamente a 350 nrn. Análises de iodato de 16 amos-

tras do Oceano Pacifico (500 metros de profundidade) apresen

taram uma média de 58,3 ~gJl com um desvio padrão de Q,23~g/l.

O autor (67) analisou várias amostras do Oceano Pacífico con-

cluindo parecer insignificante a quantidade de redutores.

Wong e Brewer, em 1976 (68), utilizaram análi-

se por ativação de nêutrons para determinação de iodeto e io~

dato na água do mar. Esta técnica consiste no bombardeamento

d t ... t t...· lt d 128a amos ra com neu rons ermicos resu an o no r, o qual

tem meia~vida de 25 minutos e sofre decaimento 8 , emitindo

raios y com energias de 442,7 kev, 526,3 kev e 743,5 kev com

intensidades relativas de 100:9:1 e partículas 8 com energias

de 1,13 meV, 1,67 MeV e 2,12 MeV e intensidade relativa de

2:16:76. O método proposto pos esses autores (681 consistia

em sep~rar o iodeto dos outros ânions pela passagem da água

do mar através de uma coluna fortemente básica de extraç~o a~

niônica (resina AG 1- x8), us~ndo como eluente 2 M de nitrato

de sódio. O iodeto era então concentrado do eluente com ~d(lIL

(~specífico para iodet~), a amostr~ era filtrada, o ~iltro de

papel contendo o precipitado era p~ensado e desta fGr~a a .~ ..
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tra estava preparada para ser analisada por ativação de neu-

trons. Em concentraçoes de 0,123 ~M,o desvio padrão observado

era de 0,006 ~M.

Nomura, em 1982 (69), descreveu um método de

determinação de iodeto que pode ser aplicado nas águas do mar

e de rios, baseado na oxidação catalítica do ácido 1 amino - 2

naftol-4 sulfônico (ANS) que ocorre rapidamente utilizando m~

croquantidades de iodeto na presença de clorato, num pH entre

1,3 e 2,0. As reações abaixo mostram a ação catalitica do

iodeto sobre a oxidação do ANS.

NH2

W'OH
I +

/ ~

SO3

C10ã ..... W
NH;

I· '\ O

# / + Cr
SO-3

n.·nta)

6 H+ + 6( + CI03 ..... 312 + CI + 3 H
2

0 (rllÍpida)

12 +
M.'\ NH

2

OH _ 2 (

\AI
SO

+

NH+

~o
\IV

SOi

( r.ida)
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o produto da oxidação mostra urna sensível onda

tensamétrica com potenciais de 0,03 V versus eletrodo de Calo

melano saturado (pH = 1,75). Com este método Nomura (69) de

terminou quantidades de iodeto na faixa de 0,4 a 6,5 ng/mloam

um erro relativo de 3%. Análises de iodo total na água do mar

apresentaram valores de iodo total em torno de 0,055 ~g/ml. A

oxidação catalítica do ANS com iodato poderia ser realizada

da mesma maneira que para a oxidação catalitica dos íons iode

to. No entanto, é satisfatório considerar que ANS usado reage

com os íons iodato diretamente.

COMENTÁRIOS SOBRE A DETERMINAÇÃO DE tONS IODETO E IODATO NA

ÁGUA DO MAR

Para determinação de iodeto e iodato, muitos

métodos têm sido propostos, porém, para a análise de iodo na á

gua do mar, muitos dos métodos propostos não têm sensibilida-

de necessitando algum tipo de pré-concentração.

No método proposto por Winkler (9), a pre~con~

centração é realizada através da extração, do iodo gerado, com

tetracloreto de carbono, assim como no método p~oposto por

Reith (27). Devemos, no entanto, levar em consideração o coe

ficiente de partição (70) entre o tetracloreto de carbono e a

fase aquosa (jgua do mar) e também a baixa concentração de I

existente na água do mar. Assim sendo, provavelmente, torna

se necessário várias extrações.

No método de Sugawara (55), a pré-concentração

do iodo é feita por sua co..-precipi tação com o AgCl (iodo na

forma de iodeto). Matthews e Riley (57), estudando este método,

deroosntraram que a co-precipitação do iodeto conjuntamente com

AgCl atinge um valor máximo de apenas 90%. Alguns autores (57,
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58) propuseram algumas modificações onde foi possível contor-

nar este problema.

Dubravcic (24), baseado nos trabalhos de Sandell

e Kolthoff (52, 53), propôs que o iodeto poderia ser determi-

nado na água do mar pela sua ação catalítica sobre a
~

reaçao

ce4+ e AS 3+. Este método foi estudado por muitos autores (6,

7, 54, 59, 61, 66) que propuseram os mais variados tipos de

tambémmodificações. Entretanto, devemos lembrar que

possui efeito catalitico sobre a reação ce 4+

o Br

3+e As e que se

encontra na concentração de 80 ppm na água do mar.

Barkley e Thompson (28, 59) propuseram um méto

do biamperométrico onde não se faz necessária a pré-concentr~

ção, entretanto, este método tem um sério inconveniente,pois

consiste em reagir o iodato existente na água do mar com um

excesso de iodeto e ~cido. Ao iodo liberado é adicionado um

excesso de tiossulfato, este excesso é titulado com iodato.

Como já foi citado anteriormente, o I encontra~se numa concen

traça0 muita variável (5, 6, 7) e, portanto, dePendendo daconcen
. -

tração de tiossulfato que for adicionada, o método apresenta~

rã um erro. Além disso, os autores (28, 59) utilizaram tíos-

sulfato em baixas concentrações,o qual pode ser facilmente o

xidado pelo oxigênio do ar podendo causar erros relativos ele

vados.

Schnepfe (62) propôs um método espectrofotomé~

trico de determinação de iodato e iodo total na água do mar

o iodato é determinado pela adição, na solução, de um excesso

de íons iodeto,em meio ácido, e pela adição de amido que de

senvolve uma coloração azul com o iodo, a qual é medida espe~

trofotometricamente. Iodo total é determinado através da oxi~

dação dos íons iodeto (existentes na ~gua do mar) a iodato p~

lo permanganato, em meio alcalino. O excesso de permanganqto
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é eliminado com Fe 2+.segundo o autor (62), o Fe2+ não reage

em quantidades apreciáveis com os íons iodato.

Métodos polarográficos (63, 69) foram propos-

tos. EStes métodos, além de utilizarem um equipamento relati-

vamente caro, apresentam elevada sensibilidade, o que foi

confirmado em nosso laboratório

Wong e Brewer (68) utilizaram análise por at~

vaçao de nêutrons para determinação de iodeto e iodato na á-

gua do mar, porém, esta técnica exige um equipamento muito ~

neroso que não é disponível em muitos laboratórios limitando,

em muito, a sua utilização.

o método proposto neste trabalho é o biamper~

métrico (yer capítulo II). No método biamperométrico
,.. ~

nao e

necessária a pré-concentração da amostra, como exigem os ou-

tros métodos (9, 27, 55). Por este método foi possível dete~

minar concentrações de íons iodato na água do mar de até 35

ppb, porém, não foi possível determinar concentrações meno

res, pois, as correntes resultantes são muito pequenas e o

nosso laboratório não dispõe de um galvanômetro suficiente

mente sensível para tanto.

Nas análises de iodo total, o iodeto existen-

te na água do mar é oxidado a iodato com água de bromo o qual

e, posteriormente, eliminado por aquecimento a 50°C. A oxid~

ção de iodeto a iodato com água do bromo é quantitativa numa

faixa de pH entre 2,5 e 3,5. Com este método também é pos-

sível efetuar análises de iodato na presença de iodeto que,

da mesma forma são reprodutíveis. O equipamento utilizado na

biamperometria é mui to simples podendo ser acessível a mui tos

laboratórios.
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DETERMINAÇÃO DE IODATO EM SAL DE COZINHA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O iodo foi descoberto em 1811 por Courtois (71)

na França, sendo este elemento apreciado pelos médicos france

ses devido ao seu valor terapêutico. Por volta de 1820 havia

uma crença geral do valor terapêutico do iodo para diversas

doenças que causavam o bócio (72), sendo este o nome dado ao

aumento da glândula tireóide. O primeiro a dar crédito a esta

idéia foi o botânico francês GasJ?éITd Adolphe Chatin (72) que passou

25 anos (de 1850 a 1875) testando a quantidade do iodo no ar,

agua, solo e alimentos de diversas localidades e relacionando

estas quantidades com a presença do bócio. O autor encontrou

que em regi6es onde havia baixos valores de iodo havia alta

incidência dessa anomalia tireoidiana.

Em 1895, Baumann (72) observou que a glândula

tireóide não somente continha iodo mas que 25% do iodo total

do corpo estava localizado no colóide tireoidiano. Com isto,

ficava provado que Chatin (72) estava certo em sua busca da re

lação entre a deficiência de iodo e a incidência do bócio.

Kendal (72), por volta de 1925, na América, i-

solou, a partir da glândula tireôide, um composto de forma

cristalina contendo iodo que denominou tireoxina e, em 1927,

Harington e Barger (73), na Inglaterra, determinaram sua com

posição quimica.

O iodo entra na composição quimica da tireoxi

na e da triiodotironina, hormônios produzidos pela glândula

tireóide, que têm importantes funç6es metabólicas (74).

O iodo ingerido através dos alimentos é conver

tido em iodeto pelas células do trato gastrintestinal e reab-



I I H H

H0-o-~ O~~- ~-COOH
-- ~_ I I

I I H NH2

tireoxina (3,5,3',5' - tetraiodo L - tironina)

-0-1 -0-1HH
HO ~ ~ O ~ ~ b- b- ~OOH

-- -- I I
I H NH2

triiodotironina (3,5,3' - triiodo L - tironina)

Fórmulas estruturais da tireoxina e da triiodo~

tironina (75).
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sorvido, posteriormente, pela tireóide. Uma vez nesta glându-

la, o iodeto sofre conversão oxidativa para iodo elementar de

modo que se torne possível sua combinação com o aminoácido ti

rosina constituinte de uma glicoproteína, a tireoglobulina,

sintetizada e liberada para o colóide desta glândula (76). p~

ra a formação dos hormônios tireoidianos ocorrem as seguintes

reações (77):

I

U
- H+-I-2e

I

HO-( )-CH2-CH-COOH HO-O'-CH2-CH-COOH
- I - I

l'\H2 :\112

monoiodotirosina

I 1------------------1 I

O, I lO" ,HO- -ICH~-CH-COOH + HIO- -CH.,-CH-COOH
I - 1 -

- I I 1 - I
I I X!-I., I I :\H2

I - I
I alanina IL . -'

diiodotirosina 1
I I

HO---O- -O--C)--·CHc-?H--COOH

I I :\H2

tiroxina
(3,5,3',5'-tetraiodotirosina)

r------------------
I I \ I

HO---O{/'-b-J..--CH-COOH: HIo-\IJ\-CH.'-CH-COOH
1 - 1 - .

- I I I - ;
I :\1-L 1 I :\H~
I - I -

I alanina IL .-J • • •

. d·· 1 d11odot1rosinawon010 ot1ros1na

I I

H0-07 '--o--u/\-CH2-~;H--COOH
- - I

I :\H.,
3,5,3'-triiodotironina -



37

Muitos fatores determinam a concentração de ia

do em alimentos. Caso b solo seja rico em iodo, este se apre-

sentará em altas concentrações nos alimentos. Se o solo ao

contrário, é pobre em iodo, os alimentos também serão pobres

(72) .

Entre os alimentos naturais, os mais abundan-

tes em iodo são os produtos marinhos e as hortaliças cultiva-

das em solos ricos em iodo. Os produtos lácteos e o ovo podem

ser considerados como uma boa fonte de iodo, isto posto, qua~

do os animais recebem alimentos enriquecidos com o mesmo; a

maior parte dos cereais, legumes e raizes sao pobres em iodo

(74). A tabela V mostra diferentes concentrações de iodo para

diferentes tipos de alimentos. Apesar das discrepâncias dos

resultados de um mesmo alimento em duas regiões diferentes,os

dados desta tabela são estatisticamente confiáveis (72).

No homem é necessário ingestão anual de 50 mg

de iodo para que não haja prejuízo na biossíntese dos hormô -

nios tireoidianos (78).

O iodo ê ingerido sob a forma orgânica ou inor

gânica. Nos seres humanos 75 yg/dia de iodeto
.,
e reabsorvido

pela glândula tireóide e o excesso é eliminado pela urina (78).

Um adulto que ingere diariamente 0,075 mg de iodo não apre-

senta o bõcio. No entanto, é recomendável para um homem adul

to o consumo de 0,14 mg de iodo por dia e para urna mulher a-

dulta 0,10 mg (74). As crianças, as gestantes e as lactantes

necessitam maiores quantidades. A presença do iodo é fundaroen

tal para o feto determinando a boa formação do sistema nervo

so central e para o recém-nascido durante os primeiros meses

de vida. Na gestante, obviamente, o iodo é essencial, pois o

feto adquire este elemento através da mãe. Na lactante, daroes

ma forma, o iodo deve ser ingerido em maior quantidade, pois
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TABELA V - TEOR DE IODO DOS ALIMENTOS
, i i i i i i i i i i , i ,---,--.-,-.....,
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CEREAIS

E

PAES

FRUTAS

VEGETAIS

LEGUMES

FENO

leite

queijos

manteiga

carne de carneiro

bisteca de boi

vitela
carne de porco
bacon

toicinho

ovos

arroz 

milho
trigo

farinha de trigo

pão

cevada
aveia

centeio

manga
castanha

couve-flor

tomate
frutas em geral
raiz de beterraba

cebola

ervilha

alface
feijão

cenoura

nabo
aspargo

batata
repolho

pastagens em geral

feno
espinafre
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linguado
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linguado gigante
arenque
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eglefin

carangueijo

ostras

mariscos

lagosta
camarão

óleo de salmão

outros óleos
oleo de t"9.9 deNc:alhau
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parte dele é consumido pelo recém-nascido através do leite.

A concentração mínima necessária, nesta circunstância, é qu~

se uma vez e meia da normal.

Quando a concentração de iodo disponível é in

suficiente, as concentrações circulantes dos hormônios tire-

oidianos diminuem. Esta diminuição promove um estímulo ao ní

vel do sistema nervoso central e este estimula a glândula ti

reóide a sistetizar maiores quantidades de tireoglobulinaque

vaO se acumular ocasionando o aumento da glândula, que é de-

nominado de bócio (77, 79, 80).

Diversas maneiras têm sido propostas para as

segurar uma ingestão adequada de iodo, especialmente para as

populações das regiões pobres neste elemento. Até o momento,

a utilização do sal iodado foi a forma mais satisfatória e

mais amplamente adotada (74). Por outro lado, em 1973,Kuhajek

e Fiedelman, (81) sugeriram a utilização de alimentos contendo

sal iodado, no entanto, há muita controvérsia sobre o assun-

to, pois o iodo, sendo adicionado em alimentos, pode não ser

estável formando outros compostos.

Segundo o decreto-lei Federal n9 12.486 de 20

de outubro de 1978 deverá, obrigatoriamente, ser ãdicionado

iodo ao sal de cozinha (iodeto de potássio, iodato de potás-

sio ou outro sal de iodo não tóxico) numa concentração míni-

ma de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 1 kg de sal (82).

o sal de cozinha deve apresentar as seguintes

características: passar por um processo de beneficiamento p~

ra a eliminação de sais higroscópicos (magnésio e cálcio>.,~

purezas orgânicas, areía e fragmentos de conchas; todos os

cristais devem passar por peneira n9 20 (0,841 mm de largura)

e no mínimo 25% desses cristais devem passar por penel'ra 119

50 CO,25mm de abertura); e por último deve também ser adic"i.o
I.



método

40

nado anti-umectante (82). A tabela VI mostra os anti-umectan

tes utilizados em sal de cozinha (83).

MÉTODOS EXISTENTES PARA DETERMINAÇÃO DE IODO EM SAL DE CDZlNHA'

Vários métodos são descritos na literatura p~

ra a determinação de iodo em sal de cozinha.

Iwasaki, Utsumi eOzawa, em 1953 (84), propus~

ram um método espectrofotométrico baseado na ação do iodeto

sobre o Fe(SCN)3; este possui uma cor vermelha que desapare

ce gradualmente com o tempo. ° desaparecimento da coloração

vermelha do Fe(SCN)3 depende da concentração do iodeto, do

Fe(SCN)3' do HN03 e também da temperatura. Por este

foi possível determinar concentrações de 0,001 até 10 ppm de

I na presença de Cl e Br .

2+2 Fe(SCN)3 + 2 I ~ 2 Fe + 1 2 + 6 ~CN

2+ + - 3+3 Fe + 4 H + N03 ~ 3 Fe + 2 H20 + NOt

Dubrav~ic , em 1955 (85), percebeu que ê des"-

presível a influência de íons cloreto sobre a redução catalí

t · d '" ... A 3+ t 1· d .... d tlca e lons cerlCO com s ca a lsa os por lons 10 e o e

que o método poderia ser usado para determinaçao de iodo to

tal em sal comum, sendo possível detectar concentrações de

zero a 500 ~g de iodo por kg de sal comum, com um erro máxi-

mo de + 10 pg de iodo por kg de sal. Grandes quantidades de

iodo total em sal iodado podem também ser determinadas por

este método tendo-se um erro máximo de ~ 0,34 mg de iodo por

kg de sal. Determinações realizadas com 0,05 e 0,10 ~g de i~

do nas formas de íons iodato e iodetomostraram que, em pre-

sença de 0,2 g de cloreto de sôdio, o iodato tem o mesmo e~
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Limite Máximo

( %)

carbonato de cálcio AU I

carbonato de magnésio AU 11

fosfato ~ricálcio AU 111

citrato de ferro e amônio AU IV

silicato de cálcio AU V

ferro cianeto de cálcio AU VI

silicato de sódio e alumínio AU VII

dióxido de silício AU VIII

2,50

2,50

2,50

0,002

1,00

5,0 (ppml

1,00

1,00
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feito catalitico que o iodeto. O autor (85) também estudou o

efeito catalitico do brometo sobre a reação do ce
4
+, onde

0,2% de bromo em cloreto de sódio corresponde ao efeito cata

litico de um sal contendo 30 ~g/kg de iodo e o efeito catali

tico de 0,4% de bromo em cloreto de sódio corresponde ao e-

feito catalitico contendo 60 ~g por kg de iodo. O bromo pro-

veniente do sal da água do mar possui um efeito catalitico

de 3 ~g de iodo por kg de sal, sendo este efeito muito pequ~

no e podendo ser negligenciável (85, 86).

Malvano, Buzzigoli, Scarlattini, Cenderelli ,

Gandolfi e Grosso, em 1972 (87), realizaram um estudo compa-

rativo entre o método de ativação por nêutrons e o método co

"lorimétrico

ação As 3+

(baseado na ação catalitica do iodeto sobre a re

ce 4+). Estes estudos foram realizados em diver-

sos materiais de interesse biológico (plasma, urina, tecidos,

alimentos, glândula tireóide) e inclusive no sal iodado. Os

autores (87) concluiram que ambos os métodos (colorimétrico

e de ,ativação por nêutrons) apresentam sensibilidade e exati

,.~dão e, desta forma, são adequados para as análises propostas.

O método colorimétrico é mais recomendado devido à sua prec~

são e simplicidade de operação, enquanto a análise por ativa

çao e válida como um método de referência. Com o método colo

rimétrico foi possível determinar iodo em sal comum nas se-

guintes concentrações com os seus respectivos coeficientes

de variação: 0,068 ppm (14,5%), 0,13 ppm (6,7%) e 1,01 ppm

(1,7%) sendo a média de dez resultados. Nas análises por ati

vação, amostras de sal com massas entre 0,5 e 1,0 g, foram

irradiadas por 5 minutos, dissolvidas em 3 ml de água conten

do 1251 como iodeto, passadas através de uma coluna e lava-

das com 30 a 40 ml de uma solução de nitrato de sódio 4,0 M.

As análises foram realizadas como se fossem soluções de iode
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to obtendo-se os seguintes resultados: 0,63 ppb (14.,8%), 1,5

ppb (7,9%) e 5,3 ppb (7,9%) de iodeto, sendo estes valores a

média de 10 resultados.

Laskin e Musatenko, em 1971 (88), propuseram

um método de determinação de iodo em sal de coz inha no qual

40 g de sal é adicionado a urna solução contendo 20 ml de a-

gua, 5 ml de solução de amido, 0,5 ml de H2S04 (1:3) e 0,5

ml de NaN02 a 0,01%. A solução é então aquecida e no momento

do desaparecimento de sua coloração azul a temperatura é de

terminada, pois esta é urna função da concentração de I. Este

procedimento determina concentrações entre 0,5 e 2,0 mg de

KI em 40 g de sal.

Diaz, González e Montelongo, em 1981 (89), de~

creveram um procedimento para determinação espectrofotomêtr~

ca indireta de iodeto baseado na reação do paládio com a sUbs

tância 3-(2'-tiazolazol-2,6 diamino tolueno (2,6-TADAT). A

determinação envolve a formação de um complexo entre íons p~

ládio e iodeto e um complexo de uma coloração azul entre o

paládio não reagido e 2,6 - TADAT . A cor desenvolve.,..se em 1

hora e é estável pelo menos por 24 horas. A diminuição na

absorhância é observada com aumento da concentração de iQde-

to. Os autores <'89) encontraram que a absorbância é inversa-

mente proporcional ã concentração de iodeto numa faixa de

0,51 a2,30 ppm. ° método foi aplicado para uma série de dez

amostras contendo 1,27 ppm de iodeto e os resultados mostra"'"

raro um valor médio de 1,27 ppm e um desvio padrão de 7,4 x

. ..,.3 ~ -
10' ppm. Os interferentes para este metodo sao

..,. 4-
Br03 e Fe CCN) 6

-
SCN ,

-
1°3'

Sriraman, Sarma, Prasad e Kalidas, em 1983 (90),

propuseram um método que é baseado na ação catalítica do io-

deto sobre a hidrólise de hexacloroantimoJt'J..ato (V) emsolu--
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çoes diluídas de ácido cloridrico como mostram as reaçoes:

SbC1
6

+ I rápid; SbClSI + Cl

K
- 1 - +

SbClSI + H20 lentd SbClSOH + H + I

K- - 2
SbC1 51 + OH lent6 SbClSOH + I

+SbClSOH + (x-I) H20 ~ 'd> Sb(OH) C1 6 +rapl a . x -x
+(x-I) H + (x-I) Cl

Com este método os autores (90) determinaram

iodeto numa faixa de concentração de 40 a 400 llgjl .. O iodato

não apresenta ação catalitica sendo,o mesmo, reduzido a iode-

to com zinco, em pó, em ácido cloridrico. Segundo os autores,

o mercúrio (11) éuro interferente mesmo em concentrações de

traços. A cinética da reação ê medida através de um espectr~

fotômetro a 270 um.

Como já foi citado anteriormente, a legisla-

çao brasileira determina que deve ser adicionado de 10 a 15

mg de iodo por kg de sal a se:ç consumido (82). O Instituto A

dolfo Lutz (91) é o 6rgão que fiscaliza se os produtores de

sal estão cump:çindo essa legislação. ° método utilizado por

este instituto é um método volumétrico (~l). Os produtores

de sal, para tornar o sal de cozinha iodado, utilizaram o

103 como forma de iodo a ser adicionado ao sal de cozinha. As

análises de sal de cozinha realizadas pelo Instituto Adolfo

Lutz são processadas pesando~se uma quantidade de sal, dilu

indo~se em água e adicionando~se iodeto em excesso e acido.

Desta maneira o iodo gerado é titulado com uma solução de

tiossulfato previamente padronizada.



103 + 5 I
++ 6 H ~ 3 1 2 + 3 H

2
0

45

1 2 + 2 S203 ~ 2 I + S 406

No presente trabalho, para análise do iodato

no sal de cozinha (sal este das marcas Cisne e Ita) adquiri-

dos em supermercados), foi proposto o método biamperométrico

e os resultados encontrados comparados com os obtidos pela

via volumétrica (ver capitulo IV). Sendo o método biamperom~

trico muito mais sensivel que o volumétrico, torna-se possi-

velo uso de quantidades muito pequenas de sal de cozinha.

COMENTÁRIOS SOBRE OS MÉTODOS EXISTENTES PARA DETERMINAÇÃO DE

ÍONS IODATO NO SAL DE COZINHA

Varios métodos são descritos na literatura p~

ra a determinação de iodo em sal de cozinha. Métodos catali

ticos (84, 85, 87, 90) são propostos, todavia, são muito tra

balhosos e sendo a concentração de iodo no sal de cozinha g~

ralmente muito grande, métodos mais simples são suficientes

para sua determinação.

Laskin e Musatenko (88) propuseram um método

baseado no desaparecimento da coloração de complexo iodo-am!

do com a temperatura, entretanto, este método é pouco sensi-

vel, pois, determina de 12,5 a 50 mgjkg de I em sal sendoque

a legislação brasileira obriga que seja adicionado 10 a 15

mg/kg de I em sal (82).

Diaz, González e Montelongo (89) propuseram

um método espectrofotométrico que possui sensibilidade sufi~·

,ciente para determinar a quantidade de iodo que é adicionada

ao sal, porém, este método utilizá reagentes que não são mui

to comuns em labo+atórios e também sao onerosos.
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Malvano, Buzzigoli, Scarlattini, Cenderelli ,

Gandolfi e Grosso (87) . realizaram um estudo comparativo en

tre o método de ativação por nêutrons e o método colorimétri

co baseado na ação catalitica do iodeto sobre a reação As 3+

ce 4+. Os próprios autores (87) concluiram que o método colo

rimétrico é mais simples e operacional que o método por ati

vação de nêutrons.

O método biamperométrico proposto neste traba

lho foi comparado com o método volumétrico utilizado pelo

Instituto Adolfo Lutz (911. Efetuou-se análises de sal Cisne

e Ita, ambas feitas por biamperometria e volumetria.
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BIAMPEROMETRIA

INTRODUÇÃO

O primeiro a descrever a técnica ôe biamperom~

tria foi Salomon (92), em 1897; para uma titulação de cloreto

de potássio com nitrato de prata. Algum tempo depois, Nernst

e Merriam (93), utilizando eletrodos de hidrogênio com uma

f.e.m. de 0,07 volts, realizaram titulações ácido-base.

Em 1926, Foulk e Bawden (94) utilizaram a biam

perometria na titulação iodo-tiossulfato e demonstraram que

a biamperometria é mais sensível na detecção do ponto final

do que quando da utilização de amido. Nessa titulação a cor

rente cai até o valor zero ou próximo de zero; daí a expres

sa0 "dead-stop".

A utilização da biamperometria de forma mais a

brangente foi iniciada por Wernimont e Hopkinson (95) que ut~

lizaram esta técnica para determinação de água pelo método de

Karl Fischer (96).

Apesar desta técnica ter sido muitas vezes con

fundida com titulação potenciométrica, ela e de natureza am

perométrica. Diversos autores sugeriram outros nomes para a

técnica descrita, mas o que prevaleceu foi o nome biamperome

tria, sugerido por Kolthoff (97).

PRINCÍPIOS GERAIS

A biamperometria é uma técnica que utiliza dois

eletrodos de mesma área entre os quais se aplica uma pequena

diferença de potencial, mantida constante, que pode ser desde

la mV ati 550 mV (98, 99).
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A principal diferença ~ntre a amperometria e a

biamperometria é que na biamperometria o potencial aplicado~

tre os eletrodos nem sempre correqponde à corrente limite p~

larográfica, enquanto na amperometria o potencial do eletrodo

indicador corresponde à corrente limitei por esse motivo a am

perometria apresenta maior reprodutib~lidade nas correntes Me

didas e é menos sensível a pequenas variações de potencial que

a biamperometria (98). O voltamograma apresentado na figura V

esclarece melhor essas diferenças. Como podemos verificar por

esta figura, o potencial que é aplicado na amperometria ·é o
,

potencial E , sendo que qualquer pequena variação neste pote~

cial não acarretará grandes variações na corrente. Por outro

lado, a diferença de potencial (6E) aplicada na biamperome-

tria corresponde justamente ao ponto de ascendência da curva

voltamétrica, e assim, uma pequena variação de potencial im-

plicará numa grande variação de corrente.

Um fator que limitou o uso da biamperometria

dêsde O princípio foi a falta de uma teoria geral para expl!

Gar b pônto final de uma titulação biamperométrica. A primei~

fã ê~plidá9id do ponto final foi dada por Foulk e Bawden (94,

lO~). ~êguhdô estes autores, o fenômeno da polarização é devi

dê Ata~maçic de finas camadas de hidrogênio sObre o catodo e

dê @Xigªfi1c ~a~r~ o anodo, e para ocorrer passagem de corren-

te ª hêêês§~r1ã qU~ os eletrodos (catodo e anodo) estejam de~

pªlâ~i~àª~§. Ehtr~tanto, este rnecànismo foi logo questionado

p0~ B8t~~êr ~ Fgrche (101) que consideravam o potencial apli

c3à8 efiÉfê ~§ ~le€Féd§§ ma1~a p@queno para a formação de hi

àf8&~Ri8 e 8xiª@ni~ sôbfe os êietrôdos.

@ ~êfffiê pªlãriEa~ãoi um termo que traz muita

eeA'ue!e.devendo ser sempre oorrelacionado ao cónceito de ir

reversibilidade do sistema químico em estudo. Uma boa defini-
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Figura V - Voltamograma de uma espécie reversivel.



ção de polarização e despolarização é citada por
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Kolthoff

(102), como sendo uma combinação do que é proposto por Kortüm

e Bockris (103) e por Kolthoff e Lingane (104), onde um ele-

trodo é polarizado quando uma variação de potencial, aplicado

sobre ele, ocasiona pouca ou nenhuma modificação da corrente

(104) e é idealmente despolarizado quando da pequena modifica

ção do potencial a corrente varia consid~ravelmente (103}.

Em 1950, Delahay (105) propôs que, devido à p~

quena f.e.m. aplicada entre os eletrodos, haveria um fluxo de

corrente somente quando: a) tivesse um sistema reversível ou

b) se uma oxidação ocorresse no anodo enquanto uma redução 0-

corresse no catodo. Por exemplo, em uma titulação de iodo com

tiossulfato, o par reversível seria o I 2/I enquanto 82°;'"/
8 4°6 seria irreversível no potencial geralmente utilizado p~

la biamperometria. A partir disso, Delahay (105) concluiu que

as titulações biamperométricas são possíveis somente quando

os sistemas forem reversíveis. Kíes (106), 8tone e 8cholten

(l07) ampliaram os estudos de Delahay (105).

Um exemplo de uma análise qualitativa do que ~

corre em uma curva de titulação biamperométrica (100) pode ser

o seguinte: se tivermos uma solução contendo apenas Fe 2+, a-

plicando-se uma diferença de potencial (0,2 V) entre dois ele

trodos de platina, mergulhados nesta solução, não haverá pas-

sagem de corrente. À medída que adicionamos Mn0 4 ,

2+ . 3+ -Fe oXlda-se a Fe , como mostra a equaçao I:

parte do

2+ - + 3+ 2+ .
5 Fe + Min04 + 8 H ~ 5 Fe + Mn + 4 H20 (1)

Portanto, haverá passagem de corrente, pois, e

xiste um par reversível Fe2+/Fe3+ e teremos as seguintes rea-

-çoes:



Fe2+ --..,---
3+Fe + 1 e anodo (11)
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3+Fe + 1 e ~..,.-- Fe2+ catodo (111)

Dest~ meneira, colocando a corrente medida ver

sus o volume de Mn04 adicionado, teremos um gráfico como o da

figura VI.

À medida que adicionamos MnO~, a corrente au-

d - 3+/ 2+. .menta; quan o a relaçao Fe Fe for 19ual a 1, atlnge-se o

pico da curva (figura VI). A seguir, a corrente cai, pois, e!

ta é comandada sempre pelo componente em menor concentração

(no caso agora é o Fe2+). A titulação termina quando todo o

F 2+ t f F 3+ t' ~ .e se rans orma em e e a corren e cal a zero, ou proxl~

mo de zero, como mostra a curva. Após o ponto final, o prime~

2+ - - ~ro excesso de Mn04 forma um par coro Mn que nao e reverslvel

e que apresenta uma pequena corrente.

4 +Mn04 + H + 3 e -~..,--- Mn0i + 2 H2o. catodo (IV)

Mn 2+ + 2 H
2

0 --~ Mn0
2
++ 4 H+ + 2 e anodo (V)

Kolthoff (100, 102) propôs um tratamento mate-

roático para sistemas idealmente reversíveis.

TRATAMENTO MATEMÁTICO DE KOLTHOFF

Aplicando-se uma pequena f.e.m. entre dois ele

trodos de platina imersos em uma soluçã~ sob agitação, conte~

do um par reversível, como por exemplo iodo-iodeto, suponha-

mos que um componente deste par reversível seja removido (1 2 )

pela adição de volumes de solução de tiossulfato. Fazendo~se

uma curva de I versus volume de tiossulfato adici~nado,~~*M



i (~A)
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Figura VI - Curva de uma titulação biamperométrica de Fe2+

com MnO~.







RT [-J [ -] 2Ec = B + 2F In 1 2 c / I (XII)
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onde: B = constante; [I 2Jc e [I
2
Ja são, respectivamente, as

concentrações sobre o catodo e o anodo; [I-J concentração

de I nos eletrodos, sendo esta concentração aproximadamente

igual à concentração de 1- no seio da sOlução. Caso E seja e-

levado, o mesmo nao ocorre.

A corrente é dada pela seguinte equação:

i = K {[I
2
J - [I

2
J} = K- {[I

2
] - [I2J} (XIII)ox a ox c

onde [I2 J =
,

concentração de 1 2 no seio da solução; K e K =ox ox

constante de difusão.

Se os eletrodos têm a mesma área e o sistema é
,

completamente reversível, K e K são iguais a K; então te-ox ox

mos:

- regiao III:

[I 2 ]a + [I 2Jc = 2 [1 2 ] (XIV)

Na região TIr, perto do ponto final da titula

çao, o termoI.R da equação VI torna-se negligenciável quando

comparado com E - E . Substituindo as equações XI, XII e XIVa c

na equação VI temos:

E = RT In 2 [1 2 ] - [r2] c
2F -rr:;l2 c

então:

[I
2
J

c
= K'. [I 2 J

(XV)

(XVI)

,
onde: K = 2 J {exp (2 FE J RT) + I} e é constante durante ·a
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ora um processo catódico e ora um processo anódico. Supondo-

se o par reversivel I 2/I , a corrente observada é resultante

das reações no eletrodo.

1
2

+ 2 é===,2 I

2 I ~ 1
2

+ 2 e

catodo

anodo

Se aumentarmos significativamente a relação

I-/I2 , em moles, a çorrente obtida ser~ função apenas de 12 ,

com a componente do I praticamente constante.

A primeira experiência foi determinar a rela-

ção de 1-/12 para obter-se retas (108); As experiências rea

lizadas foram feitas adicionando-se quantidades variadas de

iodeto na célula de titulação. O iodo foi gerado a partir da

reaçao de iodato, em meio ácido, com iodeto. O par 12/1 ge

ra uma corrente e a diferença de potencial entre os eletro-

dos e mantida constante, em 100 mV. Pela figura VIII perc~

be-se que a relação I-/I2 tem que ser no minimo de 50 moles.

Contudo, quando se trabalha com amostras naturais recomenda-

se I /12 = 100 moles.

EXPLICAÇÃO DO Mt:TODO BIAMPEROMf:TRICO PROPOSTO

Na biamperometria clássica não há muito senti

do em se falar de eletrodo indicador e eletrodo de referên-

cia, pois estes podem ser trocados entre os eletrodos no trans

correr de uma titulação biamperométrica, estando na dependê~

cia do anodo ou do catodo que controlam o processo da eletró

lise durante a titulação. Este fato pode ser melhor observa

do analisando-se a figura VI, onde temos a titulação de Fe2+

com Mn04, em meio ácido. Inicialmente, só temos Fe2+. Como
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Figura VIII - Gráficos de I versus volume de IO~ adieis

nado. 'A = número de moles de 1- inicial na célula de ti

tulaçãoi B = relação de moles de 1-/12 na célula de ti~

tulaçãoi S = sensibilidade do aparelho.



não há Fe3+, a corrente lida é zero, pois não há reaçao
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em

ambos os eletrodos. À medida que Fe2+ é oxidado por MnO~, ve-

'f' tA' F 3+ t~rllca-se uma corren e. SSlm, e es a em menor concentra-

_ - 2+
çao em relaçao a Fe e o processo em ambos os eletrodos, que

~ 3+resulta em corrente, e controlado pelo Fe . No momento em que

- 3+/ 2+ ~ ,a relaçao Fe Fe e 19ual a 1, a corrente torna-se

, 2+ ~ -Em segulda, o Fe estara em menor concentraçao e,

este comandará a corrente final.

máxima.

portanto,

Uma vez esclarecido o porquê da não existência

de eletrodo indicador e de referência numa titulação biamper~

métrica, voltemos ao gráfico da figura VII. Segundo Kolthoff

(102) f na região I desse gráfico, devido ao grande excesso de

1 2 e I e também à pequena f. e. m. aplicada entre os eletrodos,

a corrente registrada se deve exclusivamente ao transporte de

eletricidade sem ocorrer uma reação no eletrodo. Na região 11

desta figura, como o iodo é consumido pelo tiossulfato, o so-

brepotencial de concentração dos dois eletrodos não pode ser

negligenciado,ou seja,parte do 1 2 reage ao nivel do eletrodo.

Na região 111, ou seja no ponto final da titulação, a corren-

te registrada se deve à difusão do 1 2 e a concentração de 1 2

no catodo é zero, isto é, todo o 1 2 que chega ao catodo é con

sumido e obtemos uma linha reta. O mesmo acontece na curva da

figura VI, onde no inicio e próximo ao ponto final temos re-

tas. Dessa forma, em uma titulação biamperométrica podemos d!

zer que há dois fatores em jogo, o potencial aplicado e a con

centração relativa do par reversivel.

Os gráficos de titulaç6es biamperométricas com

o par 1 2/1-, onde se variou o potencial e a concentração de

iodeto, podem ser analisado nas figuras IX, X, XI, XII, XIII

(108). Podemos verificar, por essas figuras, que para bbter-

mos retas é essencial uma alta concentração de iodeto se o po
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V10ã 1,0 x10-3 M (ml)

Figura IX - Potencial aplicado entre os eletrodos (dois e

letrados de platina) com área de 1 cm2 cada, sendo de 1;

mV e a relação de 1-/12 de 100, 1.000 e 2.000 em molesres

pectivamente para A, B e C.
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V10'3 \0 x lÕ3 M eml)

Figura X - Potencial aplicado, entre os eletros, de 30 mV

e a relação 1-/1 2 de 100, 1.000 e 2.000, em moles, respe~

tivamente para A, b e C.
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Figura XI ~ Potencial aplicado entre os eletrodos de 40 mV

e a relação 1""'j1
2

, respectivamente, 100, 1.000 e 2.000, em

moles, para A, B e C.
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Figura XII - Potencial aplicado, entre os eletrodos, de 5Q

mV e a relaç~o 1-/1
2

de 100, 1.000 e 2.000,em moles, res

pectivamente para A, R e C.
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Figura XIII - Potencial aplicado entre os eletrodos, em

mV, e a relação 1-/12 de 100, em moles. A = 60 mV e

B = 100 mV.
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tencial ~ pequeno e, mesmo ass~m, a partir do 59 ponto a reta

começa a se encurvar (figura IX ou, ao contr~rio, concentra

ções relativamente baixas com potencial aplicado relativamen

te alto entre 60 e 100 mV (figura XIII) .

No presente trabalho, para determinação de io

dato e iodo total na ~gua do mar, iodato em sal de cozinha e

bromato em farinha, foi utilizado um potencial de 100 mV e a

relação I-/I 2 , em moles, foi sempre maior que 100 vezes.

Observando-se as figuras IX, X, XI, XII ve

rificamos que, logo no inicio da titulação ou nos últimos pon

tos, dependendo da figura a ser considerada, todas apresenta

ram uma curvatura. Este fato pode ser explicado da seguinte

maneira: como j~ foi comentado anteriormente, em uma titula

çao biaroperom~trica cl~ssica a corrente registrada ~ devida

ora a um processo anódico ora a um processo catódico. Entre

tanto, se observarmos a figura VI, na região III, ou seja no

ponto final, obtemos uma reta. Observando a figura X, onde o

potencial aplicado ~ de 10 mV e as relações I-/I 2 são 100,1.000

e 2.000, mesmo com concentração de iodeto alta em relação ao

iodo, não foi possivel obter-se uma reta, sendo este fato tam

b~m observado nas figuras X ,XI e XII. Em todas as figuras

j ~ apresentadas (de IX a XIII) a corrente lida é devida a um

processo catódico, ou seja, iodo sendo reduzido a iodeto no

catodo, pois, o iodo est~ em menor concentração. A partir des

te fato podemos concluir que o potencial do anodo é mantido

constante pela aIta concentração de iodeta e dessa forma o que

teremos na verdade ~ uma amperometria. Nas equações XX e XXI

podemos observar este fato:

Ea = B + ~~ In {[I2Ja / [I-]2} (XX)



Ec = B + ~~ In {[I2Jc / [I-]2} (XXI)
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Como sabemos, toda vez que em um eletrodo oco~

re oxidação, em outro deverá ocorrer redução, sendo igual o

número de elétrons em ambos os eletrodos. Observando as equa-

ções XX e XXI vemos que se o iodeto é oxidado a iodo no anod~

iodo deve ser reduzido a iodeto no catodo. Como o iodeto está

em alta concentração, em relação ao iodo, qualquer alteração

na concentração de iodeto será muito pequena para variar o p~

tencial Ea (~quação XX).

Devido à alta concentração de iodeto em rela-

ção ao iodo, estamos trabalhando com um tipo de amperometria,

entretanto, não obtemos retas até que o potencial aplicado a-

tinja um mínimo de 60 mV. Este fato pode ser explicado da se-

guinte maneira: quando o potencial entre os eletrodos está a-

baixo de 60 mV a corrente registrada não é devida unicamente

à corrente de difusão do iodo, ou de uma maneira mais simples,

quando aplicamos baixo potencial entre os eletrodos a corrente

não é totalmente de difusão; abaixo de 60 mV, a parte não de

difusão predomina e, então j sofre maior variação, isto devido

a vários fatores.

Kolthoff (102) construiu uma tabela mostrando

que quando o potencial aplicado entre os eletrodos é maior ou

igual a 50 mV e em altas concentrações de íons iodeto, o po-

tencial do anodo mantem-se praticamente constante e se torna

insignificante quando comparado com o potencial do catodo (t~

bela VIIL. Pela análise desta tabela, vemos que, além do pote~

cial do anodo manter-se praticamente constante e torna-se in-

siginificante em relação ao potencial do catodo, quando a vol-

tagem aplicada entre os eletrodos é maior que 50 mV; observamos



Tabela

~/

J~~

VII~
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E , E e I/Id na titulação de iodo (grande excesso de iodec a -

to) com tiossulfato na região 111 da figura VII (perto do

ponto final.

E - E representa a diferença entre o potencial do catodo
c

e o potencial de oxidação E (I = O)

E E (-E) E (-E) I / I dc a
(V) (V) (V)

0,020 - 0,012 0,008 0,37

0,050 - 0,036 0,014 0,74

0,100 - 0,083 0,017 0,96

0,200 - 0,182 0,018 1,00

0,500 .,. 0,480 0,020 1,00
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que a corrente é 0,2 I
d

numa f.e.m. de 10 mV e 0,4 I
d

a 20 mV

e que aum&nta praticamente para uma I d de 100 mV ou mais. A

vantagem da aplicação de uma f.e.m. maior que 100 mV é que o

valor de I.R permanece negligenciavelmente pequeno numa gran

de região, o mesmo não ocorrendo quando a f.e.m. aplicada é ~

quena. Com isto, obtemos mais facilmente retas. Portanto, po

demos concluir que quando temos uma alta concentração de iode

to e um potencial maior que 60 mV é possível transformar a

técnica de biamperometria em uma técnica amperométrica, pois,

o potencial do anodo permanecerá constante e negligenciávelere

relação ao potencial do catodo.

Dessa forma, pelos dados apresentados, podemos

concluir que, para a análise de iodeto em sal de cozinha, iod~

to e iodo total na água do mar ou bromato em farinha, pelo m~

todo biamperométrico, obtemos retas como mostra a figura XIV.
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Figura XIV - Titulação típica obtida no presen

te trabalho.
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OXIDAÇÃO DE IODETO A IODATO

A oxidaçao de íons iodeto a íons iodato tem co

mo objetivo a determinação de íons iodeto na forma de íons. io

dato pelo método biamperométrico, o qual é proposto neste tr~

balho. Após a oxidação de íons iodeto a íons iodato, estes re

agem com excesso de íons iodeto, em meio ácido, sendo que o

iodo gerado, juntamente com os íons iodeto, formam um par re-

versivel (1;/1-). A concentração de iod~ assim gerado, pode

ser medida, pois sua concentração é proporcional a corrente

lida (ver capitulo 11). Uma outra vantagem que a oxidação de

iodeto a iodato proporciona é que o número de moles final na

determinação é três vezes o número de moles inicial de iodet~

de acordo com as reações (109):

I ---->. 1/2 1 2 + e...---

1 2 + 6 H20
. +

~ 2 103 + 12 H + 10 e

103 + 5 I
+ 3 1 2 + 3 H20+ 6 H ~

A uma sucessão de reações que culmina com a d~

terminação da espécie objetivada, em maior concentração que a

inicial, é denominado método de amplificação.

A reaçao de oxidação de iodeto a iodato já foi

estudada por inúmeros autores em diferentes condições, tais c~

mo: a oxidação por Br 2 , em meio neutro ou fracamente ácido

lllO, 111, 112); por permanganato, em meio alcalino (51, 62);

por cloro, em meio ácido (110, 113); bromo, em meio ácido (pH=

3,0) (lO, 57, 58, 59) e a utilização da radiação ultravioleta

para oxidar iodeto a iodato (63).

Como se percebe, há muitos métodos propostos
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para a oxidação de ions iodeto a ions iodato, porém, a utili-

zação de alguns destes métodos não foi possivel, neste traba

lho. A oxidação de ions iodeto a ions iodato pelo cloro, em

meio ácido (113, 116), foi abandonada logo de inicio, pois, a

agua do mar contém Br que pode também ser oxidado concomitan

temente a Br03 , sendo que o cloro é um agente oxidante utili

zado para ions brometo a ions bromato em análises de ions bro

meto em àguas do mar (114, 115). ° ion permanganato, em meio

alcalino (51, 62), não foi utilizado, pois, este método neces

si ta de um excesso de ions ferro crI} para a eliminação dos

tons permanganato, sendo que o ion ferro (IIr) formado, a pa~

tir desta reação, pode ser um sério interferente no método pro

b Ih . ~ 3+ 1 2+ ~ b~posto neste tra a o, Ja que o par Fe jFe e tam em um par

reversivel. ° método que utiliza a radiação ultravioleta (63)

para oxidar iodeto a iodato também não toi utilizado porque

não era disponivel, no laboratório, uma lâmpada adequada.

Efetuou-se um estudo sistemático da oxidação

de I a 103 por água de bromo no intervalo de pH entre 1,6 e

4,5. Os nossos estudos abrangeram também a temperatura de a~

quecimento da solução tinal, que visa a eliminação do excesso

de Br2 adicionado, indo de 25°C (temperatura ambiente) até

70°C. Verificou~se que o aquecimento é necessário para que a

oxidação de I a 103 se complete. Assim, concluiu-se que o me

lhor intervalo para a oxidação ocorre em pH entre 2,5 e 3,5 e

com aquecimento de 50 G C. Os experimentos iniciais foram efetu

ados em pH ~ 3,0, pois, este foi o valor médio de pH no in-

tervalo considerado nos trabalhos da literatura (10, 57, 58,

591. Para esta oxidação, inicialmente, tentou-se a reação a

frio; assim, a 50,0 ml de solução aquosa contendo 70 ppb de

tons iodato (padrão primário1, adicionou-se 2,0 rol de icido

ascSrbíco 1,0 x 10-4 M e, coro isso, obteve-se solução aquosa
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de ions iodeto com concentração de 50,8 ppb. ° pH da solução

foi acertado em 3,0 com ácido acético 25%, de acordo com Bar

kley e Thompson (59), com controle final de pH através de po

tenciômetro. A seguir, adicionou-se água de bromo saturada,

aos poucos, até a coloração da solução se tornar laranja, a

pos isso, adicionou-se mais 1,0 ml. A solução final foi man

tida sob agitação (~gitador magnético) por 1 hora e, em se

guida, aquecida em banho-maria, a 50°C, até descoloração. A

seguir, a solução foi resfriada, o volume tranferido a urna

célula de titulação, adicionou-se 1,0 ml de H2S0 4 1 M, 100 mg

de KI e determinou-se o ion iodato por biamperometria. Após

análise de 5 amostras, verificou~se que a concentração de

103 determinada se situou entre 40 a 90% da concentraçãov~

dadeira. Aventou~se a hipótese de que, talvez, a reação, pa~

~a se~ quantitativa, tivesse que depender de um excesso de

Br2 e de aquecimento. Assim, nas amostrasseguintes t após a e

liminação de Br 2 , adicionou~se mais 1,0 ml de água de bromo,

aqueceu~se até a solução tornar-se incolor e esta adição foi

repetida mais duas vezes. Após a terceira adição, a solução

foi aquecida por 4 horas (~ solução fica incolor após 1 hora

de aquecimento, porém, traços de bromo ficam presentes). Es

te tempo de 4 horas foi verificado ser o mínimo necessário ,

após vários experimentos, variando~se esse tempo de aqueci

mento; verificou~se ainda, ser necessária a adição de duas

vezes 1,0 rol de água de bromo, pelo menos. Mais tarde, veri

ticou~se que não há necessidade de se manter a solução, con

tendo água de bromo, sob agitação por uma hora, antes do aque

cimento e da adição das duas vezes de 1,0 ml em excesso. As

sim, após adição do excesso de bromo, em pH. conveniente f a

solução é colocada a 5aoc até tornar-se incolor e, então se

efetua adição de duas vezes 1,0 rol de BI2 (l,a ml de cqda
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vez). Urna vez conseguido rendimento de praticamente 100% efe-

tuou-se um estudo sistemático de pH, de 1,6 a 4,5, utilizando

do-se o procedimento acima descrito. Como podemos vert'ftcar,

através da análise da tahela VIII, a oxi'dação de ions iodeto a

ions iodato pela água de bromo ocorre de forma quantitativa

no intervalo de pH entre 2,5 e 3,5. Em pH = 4,0 e 4,5 a oxida

çao de iodeto a iodato não é quantitativa pela água de bromo.

Tal fato nao nos animou a tentar a oxidação de ions iodato em

pH maior que 4,5 por motivos que serão explicados no transcor

rer deste capitulo. Também podemos veri:J;'icar, por essa tabela,

que no pH = 1,6 a oxidação não é quantitativa, o que confirma

trabalhos já realizados (591.

Para explicarmos o possivel processo de oxida~

ção, de acordo com Latimer (1091, temos os segui'ntes valores

de EO:

Br 2 + 2 é --">
~ 2 Br o

E = 1,09 V

HBrO + H+ + 1 é ===- 1/2 Br
2

+ H20
o

E = 1,59 V

, +
10] + 6 H + 5 e ~~ 1/2 I 2 +3H

2
0 EO=1,20V

1 2 + '2 é ~ 2 I

+, -:'"
Br03 + 6 H + 6 e ~ Br + 3 H20

EO

EO

0,54 V

0,61 V

Podemos ohservar que a oxidação de 1-:'" a 10; de

ve ocorrer pela ação de HBrO que se forma pela hidrólise de

Br2 ·

Br2 + H20 -->00.
~

+HBrO + H + Br

A oxidação de iodeto a iodato;em meio ácido,d~

ve provavelmente ocorrer em duas etapas COm a formação de io~
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Tabela VIII

Análise de iodo total em diversos pH, na forma de ions io

dato a 70 ppb, via biamperometria.

pH Concentração de iodo total

(ppb)

1,6 60,0 +

2,5 73,5 ++

3,0 70,6

3,5 68,3 ' ,

4,0 38,5

4,5 40,6 I ,

+ média de 8 resultados

++ média de 7 resultados

média de 10 resultados

, , média de 4 resultados

média de 5 resultados

J J média de 6 resultados
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do na primeira etapa.

Através da equação de hidrólise do bromo, pod~

mos perceber que quanto maior o pH mais BrO sefo~áem solu

ção e dai mais eficiente será a oxidação final. Contudo, a e-

levação do pH favorece o desproporcionamento (109J:

3 HBrO ----"'"...--
- + -

Br03 + 3 H + 2 Br 6 G = -30,9 kcal

Além disso, o EO
.,..

em pH elevado, ... inde BrO , e

suficiente para a oxidação.

.,.. - EO = 0(76 VBrO + H20 + 2 e --lo. Br + 2 OH....---

Vemos que o pH não pode se situar acima de cer-

to valor, pois, o desproporcionamente do BrO seria intensifi

cado impossib~litando a oxidação de iodeto a iodato.

Estudos sistemáticos, com soluções contendo I

e oxidadas por Br2 em diversos pH,mostraram ser coerentes com

a hipótese acima, como mostra a tabela VIII. Percebe-se que o

pH, para a oxidação de I a 103 com Br 2 se efetua quantitati-

vamente no intervalo de pH entre 2,5 e 3,5.

Com relação ao aquecimento, este não pode ser

efetuado com- temperatura acima de 50°C, pois, neste caso, os

resultados são sempre abaixo do valor verdadeiro. Foi então

escolhido coroa sendo a temperatura de 50°C necessária para a

eliminação do excesso de BI2 na solução e também para area

ção. Acima de 50°C, os baixos valores obtidos parecem ser de-

vidas à eliminação de 12 , formado intermediariamente, por vo.,..

latilização. Assim, a oxidação de I
-

a 103 se faz por duas e

tapas, sendo a primeira com formação de 12 e a segunda com a

oxidação de 1 2 aIO;. ° pH escolhido deve ser entre 2,5 e 3,5

pois na eliminação do excesso de Br2 , se o pH for menor que
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2,0 , como já comprovado em outros trabalhos da literatura, o

iodo será eliminado (59). Aliás, este fato também é comprova-

do no presente trabalho (tabela VIII1.

Assim, em resumo, temos que:

a) oxidação de I a 103 deve ocorrer em duas etapas, sendo a

primeira de I
~

a 1 2 e a segunda de 12 a 103 ;

b) a oxidação de 1 2 a 103 deve se efetuar via ação do HBrO,

devido aos valores dé potencial;

c) devido ao LiG favorável, o desproporcionamento de HErO a BrO.3'

deve ocorrer concomitantemente à oxidação de 12 a Ia;;

d) devido ao desproporcionamento de HBrO e também para se evi

tar a reação entre Ia; formado e Br contido na água do mar,

o pH.6timo da solução deve situar-se entre 2,5 e 3,5.

As reações seriam, então:

2 I + Br2 ~ 1 2 + 2 Br

+Br2 + HOH ~ HBrO + H + Br

- +10 HBrO + 1 2 ~ 2 10
3

+ 2 H + 4 H20 + 5 Br2

3 HEra --""--- BIO; + 3 H+ + 2 Br

Os estudos efetuad6s com água do mar sintgtica

confirmaram o intervalo de pH aciWa mencionado, assim- como, o

procedimento estabelecido. A tabela XI cont~m alguns re$ulta~

dos obtidos quando 50,8 e 508 ppb foram analisados com desvio

padrão de 5,8% e 4,5%, respectivamente.
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DETERMINAÇÃO DE IODETO E IODATO EM ÁGUA DO MAR

A água do mar, para a realiza9~0 destas anãli~

ses, foi preparada segundo Lyman e Fleming Cl16 t .

Na tabela IX encontram-se os resultados obti~

dos ao se adicionar, respectivamente, 35,0 e 350 ppb de ...
~ons

iodato na água do mar. As análises, contidas nesta tabela, f~

raro realizadas via biaroperometria e o principio do método pr~

posto neste trabalho baseia-se, fundamentalmente na reação:

- - +10
3

+ 5 I + H ~ 3 1 2 + 3 H20

O iodeto encontra-se em grande excesso e devi-

do a geraçao de iodo, através da reação acima, temos o par reve~

sivel I2/I~. Assim, é possível obter o gráfico de uma reta ao

invés de um gráfico do tipo das figuras VI ou VII (ver capit~

lo 11).

Concentrações abaixo de 35,0 ppb de iodato em

agua do mar poderiam ser obt~das se fosse disponível um ga!

vanômetro mais sensível em nosso laboratório. Entretanto, te-

mos que levar em consideração que, apesar do iodo total na á~

gua do mar estar variando de 13 a 118 ppb (5, 6, 7), a concen

tração média de iodato na água do mar geralmente fica

de 35,0 ppb (5, 6, 7).

acima

As principais formas de iodo na água do mar são

iodeto e iodato (9, 10, 18, 19, 20,21), sendo que o iodatose

encontra em maior concentração (9, 10, 25, 32, 33).

A tabela X mostra análises de íons iodato em

presença de íons iodeto. O procedimento utilizado foi o mesmo

que aquele para análise de íonsiodato sozinho.

A tabela XI mostra análises de iodo total 'via



Tabela IX

Determinação de ions iodato em agua do

mar via biamperometria.
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35,0 ppb de ions

iodato

--
35,0

36,5

33(2

33,6

36,7

36,7

36,7

35,0

33,6

35,7

36,7

36,7

M = 35,5

S = 1,4

%S = 3,9

350 ppb de ions

iqdato

--
350

341

355

341

341

350

341

355

350

341

M = 347

S = 6,1

%8 = 1,8



Tabela X

Análise de ions iodato na água do mar, a pa~

tir de misturas de ions iodato e iodeto, via

biamperometria.

concentraç~o de ions iodato lppb)

mistura de 52,S ppb mistura de 525 ppb

de Ia; e 2 O, O ppb de de Ia; e 200 ppb de

I I

54,3 515

56,0 525

50,8 543

54,3 508

50,8 525

57,8 508

50,8 508

56,0 578

54,3 515

49,7 508

49,7 525

- - = 524M = 53,1 M

8 = 2,9 S = 21,1

%8 = 5,5 %S = 4,0

82



Tabela XI

Análise de iodeto na água do mar a partir de s~

lução padrão de iodato que foi reduzida a iode

to com ácido ascórbico (a oxidação de iodeto a

iodato foi realizada com água de bromo em pH i

gual a 3, O; sendo que após a oxidação o iodeto

foi analisado como iodato).

concentração de ions iodeto (ppb)

adição de 50,8 ppb adição de 508 ppb

de ions iodeto de ions iodeto

54,6 534

53,4 508

47, O 483

53,4 534

47,6 470

48,3 496

49,6 529

53,4 534

50,8 483

54,6 488

496

83

-
M

s

= 51,3

3,0

M

s

= 506

23

%S 5,8 %S = 4,5
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biamperometria.

Pela avaliação dos resultados obtidos, podemos

observar que o método demonstrou ter boa reprodutibilidade e

sensibilidade. Analisando-se a tabela IX, constatamos quequ~

do da adição de 35,0 e 350 ppb de íons iodato obtivemos valo

res médios de 35,5 e 347 ppb com desvio padrão de 1,4 e 6,1 ,

respectivamente. Estes valores foram praticamente semelhantes

àqueles adicionados e denotam a boa aplicabilidade do método

por nos proposto.

A tabela X mostra resultados obtidos ao se adi

cionar 52,5 e 525 ppb de íons iodato, respectivamente. Nas

mesmas amostras também foram adicionados 20,0 e 200 ppb de

ions iodeto, respectivamente. Podemos constatar que é possí-

vel determinar íons iodato com boa reprodutibilidade na pre-

sença de íons iodeto, pois, os valores médios obtidos foram

53,1 e 524 ppb com desvio padrão de 2,9 e 21/1, respectiva-

mente, sendo muito próximos daqueles por nós adicionados.

Na tabela XI encontra~se os resultados obtidos

ao se determinar íons iodeto após oxidação dos mesmos a
..,
10ns

iodato com água de bromo, sendo que suas concentrações medias

foram de 51,3 e 506 ppb de íons iodeto. O procedimento utili-

zado pode ser consider~do bom obtendo-se resultados satisfató

rios.
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS IODATO EM SAL DE COZINHA

A determinação de íons iodato em sal de cozi

nha foi realizada por duas técnicas diferentes, sendo elas a

biamperometria e a volumetria clássica.

O método biamperométrico proposto neste trab~

lho para análise de íons iodato em sal de cozinha e baseado

na reação de íons iodato com excesso de íons iodeto, em meio

ácido. O princípio do método é o mesmo já descrito para a de

terminação de íons iodato em água do mar.

A determinação de iodato via volumetria foi u

tilizado como método de comparação, sendo este utilizado pe~

lo Instituto Adolfo Lutz para verificar se a quantidade de

íons iodato, recomendada pela legislação, encontra-se prese~

te (91). O método volumétrico baseia-se na reação abaixo, o~

de o iodo gerado é posteriormente titulado com íons tiossul-

fato.

- - +103 + 5 I + 6 H ~ 3 1 2 + 3 H20

2 S203 + 1 2~ S 406 + 2 I

O ponto final é detectado adicionando-se ami-

do, corno indicador.

Na tabela XII encontramos os resultados obti

dos utilizando~se da técnica biamperometrica e comparados com

a volumetria, para a análise de íons iodato em sal de cozi~

nha. Podemos verificar, por esta tabela, que nas análises de

sal Cisne e Ita os resultados obtidos via biamperometria fi

cam quase sempre abaixo daqueles obtidos via volumetria. Com

o objetivo de verificar se este fato era um erro próprio dQ

método biamperométrico, preparou-se amostras de NaCl (p.a.,



Tabela XII
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Análise de íons iodato em sal de cozinha via biamperome-

tria e vo1umetria.

Massa de I em mg/kg de sal

Biamperometria Vo1umetria

Cisne Ita Cisne Ita

12,1 9,5 12,6 9,9

12,1 9,7 12,6 9,9

12,1 9,7 12,6 9,9

12,6 9,7 12,4 9,7

12,1 9,9 9,9

12,3 10,0

12,4 9,5

12,5 9~7

12,1 9,7

12,3 9,9

9,7

9,7

12,3 - -
M = M = 9,7 M = 12,6 M = 9,9

8 = 0,19 8 = 0,2 8 = 0,10 8 = 0,089

%8 = 1,5 %8 = 2,1 %8 = 0,79 %8 = 0,89
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Merck) as quais se adicionou iodato.

Na tabela XIII encontram-se os resultados ob-

tidos ao se analisar urna amostra de NaCl (p.a., Merck),à qual

adicionou-se 330 ppb ou 3,30 ppm de iodato (239 ppb e 2,39 ppn

de I, respectivamente).

É importante ressaltar que o método biampero-

métrico, para determinação de ions iodato em sal de cozinha

pode detectar ions iodato muito abaixo de 330 ppb; entretan

to, isto não foi feito porque a legislação brasileira pres

creve que a concentração de I em sal de cozinha deve ser da

ordem de 10 a 15 mg/kg de sal (82).

Como podemos verificar pelos resultados das a

nãlises, via biamperometria, de amostras sintéticas de sal

(NaCl p.a., Merck), tabela XIII, os resultados oscilam, tan-

to com valores abaixo como acima do que foi adicionado. Assim,

os baixos valores obtidos nas análises de sal Cisne e Ita,

via biamperometria, quando co~parados com a volumetria, -nao

sao devidos a um erro do método biamperométrico. Uma hipóte-

se que foi aventada é a de que possivelmente o iodo adicion~

do ao sal de cozinha poderia estar reagindo com o recipiente

de plástico. Efetuou-se determinações volumétricas de 10; com

sal Cisne e Ita, coletando-se material da superfície em con-

tato com o saco plástico e do seu interior, sem contato com

o saco. As amostras coletadas em contato com a superfície a-

presentaram resultados inferiores aos das coletadas no inte-

rior do saco plástiCO, sendo que oscilavam entre 0,6 e6% que

foram valores abaixo dos encontrados nas coletas do interior

do saco plástico. Curiosamente, as oscilações sao raras e 0-

correm com sal Cisne. O Instituto Adolfo Lutz determina amos

tras de sal a partir de uma homogeinização total do conteúdo

do saco plástico, retirando-se o sal antes da análise.



Tabela XIII

Análise de íons iodato em amostras de sal prepar~

da contendo 2,39 ppm ou 239 ppb de I em NaCl (p.

a., Merck), via biamperometria.
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concentração de I

(ppm)

2,39

concentração de I

(ppb)

239

2,37 235

2,35 235

2,45 232

2,45 247

2,47 247

2,45 232

2,39 242

2,35 237

2,37 245

2,37 232

2,39 235

2,47 237

2,39·

2,37

- 238M = 2,40 M =

8 = 0,05 8 = 5,8

%8 = 2,1 %8 = 2,4
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PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

DETERMINAÇÃO DE ÍONS IODETO E IODATO EM ÁGUA DO MAR

Nas determinações de ions iodeto e iodato, os

procedimentos utilizados foram os seguintes:

a) determinação de ions iodato em água do mar

Com uma a11quota de amostra, determinou-se io~

dato adicionando~se 10ns iodeto em excesso, em meio ácido,

e mediu-se a corrente que se originou da formação de 12

(par 1;/1-). Adições de volumes conhecidos de solução pa~

drão de iodato resultaram em medidas sucessivas para obte~

ção da reta no gráfico i versus volume de iodato, por via

biamperométrica.

b) determinação de 10ns iodeto em água do mar

Em outra aliquota, ions iodeto foram oxidados,

com á9ua de bromo em excesso, a ions iodato. O excesso de

bromo foi eliminado por aquec'imento e o iodato total deter

minado como mencionado acima.

Procedimento recomendado para análise de iodato na presença

de iodeto em água do mar via biamperometria

Pipetar 25,00 ml de água do mar, borbulhar N2

por 20 minutos, conectar os eletrodos e, sob agitação, adicio

nar 100 mg de iodeto de potássio, zerar o galvanômetro, adi

cionar 0,5 ml de uma solução de H2S04 1,0 M e efetuar as lei

turas a intervalos de 1 minuto adicionando 1,0 ml de soluç~o
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padrão de iodato 10-5 M de cada vez. Construir um gráfico co

mo mostra a figura XIV.

Procedimento recomendado na determinação de iodo total na á-

gua do mar via biamperometria

Adicionar 50,00 rol de solução de água do mar

em um erlenmeyer de 125 ml. Levar o pH da amostra para 3,0 com

uma solução de ácido acético 25% acompanhando-se por potenci~

metro, adicionar água de bromo saturada, gota a gota, até a

solução adquirir cor laranja. Após isso, acrescentar mais 1,0

ml de solução saturada de bromo, agitar a amostra por 1 hora,

colocar a amostra em banho-maria a 50°C para eliminar o exces

so de bromo. Quando a solução estiver quase incolor, adicio-

nar, gota a gota, água de bromo até a mesma adquirir a cor ca

racteristica laranja; repetir esta preparação por mais duas

vezes e após a terceira adição, deixar a amostra em banho-ma-

ria por 4 horas, o que completa a eliminação do bromo; trans-

ferir o conteúdo para uma célula de titulação, adicionar 1,0

ml de H2SO4 1, O M e completar o volume final para 50,00 rol, bar

bulhar N2 por 20 minutos, conectar os eletro~os, zerar o gal

vanômetro, adicionar 100 mg de iodeto de potássio, sob agita

ção, e efetuar a leitura; adicionar volumes de 1,0 ml de solu

- - -5çao padrao de iodato 10 M efetuando as leituras de minuto

em minuto. Construir um gráfico corno o da figura XIV.
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DETERMINAÇÃO DE tONS IODATO EM SAL DE COZINHA

o procedimento utilizado foi análogo ao da de-

terminação de íons iodato em água do mar.

Procedimento recomendado para a determinação biamperométrica

de iodato em sal de cozinha

Pesar 2,0000 g de sal, colocar a amostra em uma

célula e adicionar 20,0 ml de água, borbulhar nitrogênio na a

mostra por 15 minutos, utilizar dois eletrodos de platina com

área de 1,0 cm2 e aplicar, aos eletrodos, uma diferença de po

tencial de 100 mV, adicionar 1,0 ml de H2S0
4

1,0 Mr zerar o

galvanômetro, adicionar 0,3 g de iodeto de potássio, efetuar

as leituras de corrente de minuto a minuto adicionando volu-

- - - -4mes de 1,0 ml de SOlUÇa0 padrao 103 10 M. Construir um grá-

fico como mostra a figura XIV.

Procedimento usado na determinação volumétrica de iodato em

sal de cozinha

pesar 25,00 g de sal, colocar a amostra em um

erlenmeyer de 250 ml, adicionar 100 ml de água destilada; a

seguir adicionar 10,0 ml de ácido sulfúrico 1,0 M, 2,0 g de io

deto de potássio e titular com tiossulfato de sódio previame~

te padronizado após adição de 1,0 ml de solução de amido.
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REAGENTES E SOLUÇÕES

REAGENTES

- iodeto de potássio p.a.

- cloreto de potássio p.a.

- cloreto de magnésio p.a.

- sulfato de sódio p.a.

- cloreto de cálcio p.a.

- bicarbonato de sódio p.a.

- brometo de potássio p.a.

- ácido bórico p.a.

- sulfato de estrôncio p.a.

- fluoreto de sódio p.a.

- cloreto de sódio p.a.

SOLUÇÕES

Para a preparação de todas as soluções utili-

zou-se água bidestilada.

- iodato de potássio (padrão primário)

- -2Preparou-se uma soluça0 1,000 x 10 M por p~

sagem, a partir da qual foram obtidas as outras soluções.

- iodeto de potássio

Para a obtenção da solução de iodeto padrão,

partiu-se de uma solução contendo iodato que foi tratada

com ácido asc6rbico instantes antes dos experimentos. Para

50,00 ml de água do mar, adicionou-se 1,5 ml de ácido as-
~ -4 ., .

corbico 10 M recentemente preparado.
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- sal de cozinha

Foi adquirido em supermercado, sendo de duas

marcar (Cisne e Ita).

- amostra de sal preparada

A partir de NaCl, Merck, p.a., adicionou-se a

quantidade de iodato desejada.

- solução de tiossulfato de sódio

A partir de uma solução de tiossulfato de so

dio 0,1000 N foram feitos os padrões. O padrão 0,1000 N foi

padronizado pela reação com iodo obtido pela reação de ioda

to e iodeto,em meio ácido.

- agua do mar

Preparada segundo Lyman e Fleming (116).

- ácido sulfúrico

A partir de ácido sulfúrico concentrado p.a. ,

preparou-se, por diluição, ácido sulfúrico na concentração

de 1,0 e 4,0 M.

- solução de ácido acético

A partir da medida de volume de ácido acético

concentrado, p.a., preparou-se solução de ácido acético 25%

pOr diluição.

- solução de amido

solução de amido 1% foi recém-preparada a par

tir da pesagem de amido p.a.

- solução de água de bromo

solução de água de bromo saturada foi prepara

da a partir de medidas de volumes de bromo, p.a.



APARELHOS E MATERIAIS

- polarógrafo Sargent Welch Model 111

- eletrodos de platina polidos com área de 1,0 cm
2 ~ada

- célula de titulação Metrohm EA 875-20

- agitador magnético Thomas Magnetic Stirrer

- nitrogênio tipo R

- balança analitica Mettler

- potenciômetro Metrohm E 516

- banho-maria

VIDRARIA

- balão volumétrico de 1 litro

- balão volumétrico de 100 ml

- pipeta volumétrica de 1,0 rol

- pipeta graduada de 5,0 ml

- pipeta graduada de 20,0 rol

- pipeta graduada de 2,0 ml

- bureta de 10 ml

- erlenmeyer de 250 ml

- erlenrneyer de 125 ml

bureta de 20 ml
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E

DETERMINAÇÃO DE íONS IODATO EM SAL DE COZINHA
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS 10DETO E 10DATO EM ÁGUA DO MAR

No capítulo IV fez-se uma discussão sobre os

resultados obtidos na determinação de íons iodeto e iodato em

água do mar e, .-portanto, a seguir, faremos uma breve discussão

a respeito dos possíveis interferentes e maneiras de eliminá

los tendo-se, então, uma conclusão final.

Biederman e Chow , em 1966 (1171, determina-

3+ - -ram que o Fe se encontra, na agua do mar, numa concentraçao

de 1 a 4 ~g/l. Entretanto, devido ao pH ser S,l,na água do ma4

o ferro (TIl) encontra-se na forma de Fe (OH) 3. O Fe (OH) 3 pode

ser um interferente, pois, quando a água do mar é acidificada

o colóide é dissolvido e o Fe 3 + oxida o iodeto como mostra a

:J;"eaçao:

3+
2 Fe + 2 I ~ 1

2
+ 2 Fe2+

Um outro metal que pode interferir no metodo ~

qui proposto, neste trabalho, é o cu++, que se encontra nato~

+ -ma de Cu(OHI e numa concentraçao da ordem de 3 ~g/l (31. O

Cu++ oxida o iodeto a iodo como mostra a reação:

4 I 2++ 2 Cu ---7 2 Cu1 + 1 2

Uma maneira de se eliminar estes interferentes

seria a complexação dos dois metais pelo EDTA, o que é perfe!

tamente viável num pH = 1,6 (lOS).

Um out:J;"o possível interferente é o ácido sulfí

dric~ encontrado em águas anaeróbicas, estando nas tormas de

íons HS- e H2 S, porém, em pH abaixo de 12,0 , a concentração

de S é negligenciável Nas águas profundas do mar e nos estuários~
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luídos, Johnson, Mc Clelland e Boster, em 1964 (118), determ!

2- -naram 8 em concentraçoes entre 0,2 e 53 mg/l. ° sulfeto re-

duz o iodo a iodeto como mostra a reação:

- +1 2 + H28 ~ 2 I + 2 H + 8

Para a eliminação de sulfeto da amostra utili-

za-se da oxidação, onde o oxigênio vai promover a oxidação de

sulfeto a sulfato.

° nitrito é, também, um interferente, pois, 0-

xida iodeto a iodo como mostra a reação:

- +2 I + 2 N02 + 4 H ~ 1 2 + 2 NOt + 2 H20

A concentração de nitrito na água do mar ê da

ordem de 50 ~g/l (62, 119). Entretanto, é fácil de se elimi-

nar este interferente com ácido sulfâmico, pois, este ácido é

um reagente específico Para nitrito (108). Além disso, o pH da amos

tra da água do mar é menor que 2,0 no momento da análise~ co~

dição esta, que é requerida para-a reação entre o ácido sulfâ

mico e o nitrito. Desta forma, a reação que ocorre é a segui~

te:

+ -HO.802 ·NH2 + HN02 ~ N2t + 2 H + 804 + H20

Portanto, podemos chegar as seguintes conclu-

-soes:

- é possível determinar iodato na presença de iodeto;

com aparelhagem disponível no laboratório foi possível 'de-

terminar 35 ppb de 103 na água do mar;

- a oxidação de íons iodeto a íons iodato com água de bro~o é

quantitativa numa faixa de pH de 2,5 a 3,5;

os interferentes para estemêtodo são o N02, 8~-, cJ+e Fe3+.
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS IODATO EM SAL DE COZINHA

Observando a tabela XII verificamos que quase

'sempre os resultados obtidos via biamperometria, apesar de se

rem reprodutiveis, davam valores abaixo daqueles obtidos via

volumetria. Uma hipótese foi levantada, para explicar este fa-

to, foi a de que o método biamperométrico apresentava algum t~

po de desvio. Assim, em amostras de sal (NaCI, p.a., Merck) ~

dicionou-se 239 ppb ou 2,39 ppm de I (tabela XIII). Entretan-

to, pelas análises dos resultados obtidos, vemos que os valo-

res oscilam acima ou abaixo da concentração de iodo adiciona-

da. Dessa forma, descarta-se a hipótese da existência de um

erro do método biamperométrico para explicar o que foi obser-

vado na tabela XII. Ullla outra hipótese aventada foi a de que o i~

dato estaria sendo perdido por sua reaçao com a embalagem plást~

ca que contém o sal. Fez-se alguns experimentos para se veri

ficar se tal hipótese era real ou não; entretanto, os experi-

mentos não foram conclusivos ficando em aberto a questão.

Na literatura são descritos estabilizantes de

iodeto em sal de cozinha, que podem ser o carbono e o Na2S20
3

<.120, 121), denotando que realmente existem problemas entre

as formas de iodo no sal de cozinha. Assim sendo, podemos con

cluir que:

- o método biamperométrico fornece resultados reprodutiveis;

- o método biamperométrico possui muito mais sensibilidade

que o método volumétrico podendo ser determinado até 35 ppb

de iodato (tabela IX);

- pode estar ocorrendo uma reação entre o iodato e o material

plástico que contém o sal.
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS BROMATO EM FARINHA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os panificadores adicionam bromato à farinha

para confeccionar o pão a fim de aumentar o seu volume após

cozimento e com isso ter menos massa por unidade depão pro-

duzido. Outra razão é a possível clarificação da farinha.

Pela legislação brasileira não é permitida a

adição de nenhuma quantidade de bromato em farinhas (146).

Às farinhas podem ser adicionados os mais diversos produtos,

tais como: anti-oxidantes, corantes, conservadores, estabi-

lizantes (83), como mostra ~ tabela XIV.

Quanto à adição de ~ons bromato em farinhas

ou massa de pão é um assunto muito controvertido; daí a FAO

recomenda que no máximo seja adicionado 50 ppm a farinha

(122). O motivo de tanta precaução em relação ao uso deste

aditivo é devido ã sua toxicidade. Na Inglaterra, o bromato

de potássio é um aditivo alimentar classificado corno B, po-

dendo ser usado, mas que necessita de novos testes de toxi-

cidade (123).

Shapovalov, em 1974 (124), estudou, em 140
~ ,

trabalhadores que estavam em contlnuo contato com o bromo e

seus compostos, as possibilidade de alterações funcionais

da glândula tireóide e do metabolismo humano. O autor veri-

ficou que no metabolismo de carboidratos ocorria alterações

levando à hipoglicemia moderada e curvas glicêmicas patoló

•
gicas do tipo irritativo; no metabolismo de lipídeos, hipe~

colesterolemia~ no metabolismo pigmentário, reduçãó da bi-
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substâncias adiciQn~das à farinha.

Aditivos

&cido ascó.l;'bico (P~glicoascó.l;'bico e
D- galactoascórbico) e seus sais

ácido nordi-hidroguairético

butil-hidroxi-anisol CBRA).

butil-hidroxitolueno (~HT)

galato de propila ou de duodecila ou
de octila

tocoferóis
-.

dióxido de titânio

propanoato de cálcio ou de sódio

Tabela XIV

Ação

anti-oxi'd~nte

anti""oxidante

anti-oxidante

anti-oxidante

anti..,.oxidante

anti..,.oxidante

corante

conservador

Códi-go

A I

A IV

A V

A VI

A IX

A XI

P IX

L.imi te máximo pe.l;'mi t.ido

0,20%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,03%

1,00%

0,20%

esteroil 2 lactil lactato de cálcio est~hiliz~nte E.T. VIII
(farinhapanificáveis
submetidas-à ferinen...
tação biológica)

0,50%

I-'
o
N
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lirrubina total e na glândula tireóide, alterações promoven-

. d . 1 - d 131 1- d 1 l~ d'do bloque1o a 1nc usao e I nesta g an u a. A em 1SS0,

compostos de organobrometos induzem ao sono (125). Pelos mo~

tivos acima citados, há muita razão na legislação brasileira

em proibir a adição de bromato em farinhas e pães.

REAÇÕES DE ÍONS BROMATO EM MASSA DE PÃO

Kohman, Hoffman, Godfrev, Ashe e Blake,em 1916

(126), descreveram a influência, sobre o pão, dos constituin-

tes minerais da água utilizada para a confecção dos mesmos.

Hlynka, em 1957 (127), encontrou que o fitato,

oxalato e o EDTA aceleravam a reação do bromato com a massa

de pão. Entretanto, nenhum desses reagentes mostrou um efeito

apreciável quando presentes sozinhos. A única propriedadeque

é comum a esses reagentes é sua pronunciada afinidade compl~

xante para magnésio, cálcio e também para outros ions biden-

tados. Além dos ions cálcio e magnésio, existe a possi~ilid~

de de que outros ions, tais como, o ferro e o cobre, combi-

nem com grupos sulfidrila (-SH). Se a reação dos ions broma-

to ocorre com grupos sulfridila, então a complexação dos me-

tais com os reagentes citados poderia acelerar a reação. No

entanto, Sokol, Mecham e Pence, em 1960 (128), encontraram.
pouco ou nenhum efeito do bromato de potássio sobre os gru

pos sulfidrila da massa de pão quando da mistura do bromato

~ farinha pura (farinha de trigo). Por outro lado, com uma

mistura de 20% de farinha não pura, os autores observaram u

ma pequena diminuição no conteúdo dos grupos sulfidrila, '. a,

partir da adição de bromato em massa de pão fermentada e não

fermentada.

•
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Bushuk e Hlynka, em 1960 (129), estudaram a r~

ação de íons bromato em massa de pão não fermentada em várias

condiç6es determinando o bromato residual pelo m~todo de titu

lação amperom~trica. A extração do bromato da massa de pao

foi realizada com zinco em meio alcalino, havendo necessidade

de se utilizar um fator de correção, pois, o bromato -nao e

completamente extraído da massa de pão. Os autores concluíram

que a reação do bromato com a massa de pão ocorre em duas fa

ses distintas: a primeira ~ uma reação inicial rápida que 0-

corre quase totalmente durante a mistura da massa de pão e a

segunda ~ uma reação lenta que ocorre coro velocidade constan-

te. A ordem da reação coro relação à concentração de bromato ~

1,0 e 0,7 para a reação inicial. Avelocidade da reação aumen-

ta com o aumento da concentração de farinha e diminuição do
_ o

pH. As energias de ativaçao obtidas para a faixa de 10 a 50 C

são 1,48 e 10,16 kcal/rool para a reação inicial. Dessa forma,

os autores (129) provaram que o desaparecimento do bromato d~

rante a reação inicial ~ real e não um erro experimental, co-

mo foi sugerido por Lee, Tkachuk e Finlayson (~30).

Bushuk e Hlynka (131) continuaram seus estudos

sobre a reação de íons bromato em massa de pão e chegaram às

seguintes conclus6es: a) iodato, dióxido de cloro e oxigênio

Cfarinha estocada por uma noite em ar com 20% de oxigênio ou

massa de pão misturada em atmosfera de oxigênio purol reagem

com os mesmos componentes reativos (grupos sulfidrila) do bro

mato, mas com velocidade muito maior e inibem sua fase ini-

cial de reação; b) N-etilmaleimida e íons Cu(II), mercúrio(II~

prata e selenitos inibem a reação do bromato provavelmente por

causa de sua habilidade para reagir com os grupos sulfidrila;

.c) vanadato e EDTA atuam como catalizadores para a reação de

íons bromato com grupos sulfidrila.
..
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Bushuk e Hlynka, em 1960 (132), aplicaram o mé

todo de titulação amperométrica para estudar o desaparecimen-

to do bromato durante o cozimento do pão, à temperatura de

220°C, a partir de farinha na qual havia sido adicionado bro

mato. Para concentrações de bromato de potássio de 5 a 40 ppm

não foi encontrado bromato no miolo do pão, após um período

de 10 minutos de cozimento. Para 80 ppm, uma pequena quantid~

de de bromato foi encontrada, após um tempo de 15 minutos e

nada foi encontrado após 20 a 25 minutos de cozimento. Resul~

tados similares foram encontrados por Lee e Tkachuk (133)'.

Lee, Tkachuk e Finlayson (134), utilizando bro

mato de potássio marcado com Br82 , estudaram a conversa0 de

bromato a brometo, sendo que as concentrações iniciais deste

eram 5, 10, 15, 20 e 30 ppm em massa de pao fermentada e nao

termentada e em pão assado a partir de uma farinha experime~

tal. Em todos os casos ocorreu conversão de bromato a brometo.. .
A velocidade desta conversão ficou na faixa de 0,08 a 0,36 ppm

por hora em massas depão nã.o f.ermentadas ede 0,25 a 1,05 ppm·

por hora para massas de pão fermentadas. A quantidade de broma-

to convertida a brometo foi maior no pão do que na massa de

pao.

Thewlis, em 1974 (123J, chegou a conclusão que

quando bromato de potássio era adicionado à farinha numa ooncen

tração menor que 50 ppm, a quantidade de bromato que permane-

cia no pão era muito baixa para se detectar. O autor

truiu ográfico como mostra a figura XV.

cons-

Thewlis, em 1977 (135), confeccionou pães com

farinhas contendo de zero a 200 ppm de bromato de potássio. O

brometo residual :t;oi determinado através da conversão a 2 .....bro

roo etanol, o qual foi separado e est~mado por cromatografia

gás-liquido. O autor não encontrou evidências da passagem do
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10

50 100 150 200

8(0'3 na fari nha (ppm)

Figura XV - Bromato residual no pão. Farinha A (---')con~

tendo diõxido de cloro e farinha B (0--0)



107

bromo para um estado orgânico combinado no pao.

Oikawa, Saito, Sakazume e Fujii, em 1982 (136),

utilizando cromatografia, mostraram que Bro; residual do -pao

era de 30% ao nível de 100 ppm adicionados e que diminuia com

a diminuição de bromato adicionado. Em 40 ppm adicionados ne

nhum resíduo de bromato foi detectado.

Bushuk e Hlynka, e~ 1961 (137)~ estudaram os e

feitos de agentes redutores sobre a massa de pão com íons bro

mato e verificaram que a velocidade de reação desses íons
~

e

aumentada pelo ácido tioglicólico, L(+)cisteina, glutation

(reduzidol, gelatina, bissulfito de sódio, hidreto de sódio e

boro, caso estes reagentes sejam incorporados à massa do pão

antes ?a adição de bromato de potássio. Para cada reagente, o

aumento na velocidade da reação é proporcional à quantidade a

dicionada. A velocidade de reação entre íons,bromato e bissul

fito é baixa e muito mais baixa ainda para hidreto de sódio e

boro, sendo que para os outros reagentes a velocidade é simi~

lar.

Bushuk e Hlynka (138)" estudaram as reaç6es que

competem cOm o bromato pelos grupos ~SH e chegaram as seguin-

tes reações' ,como mostra o esquema abaixo:

Proteina -SH +

-Br0
3

02 (ar)

,hidroperóxidos

antioxidantes

produtos

° hidroperóxido ê proveniente da oxidação dos

lipideos catalizados pela enzima lipoxidase.

Os autores (1381 também propuseram um esquema

para as substâncias que competem COm o oxigênio, sendo:
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proteína -SH

oxigênio + lipídeos

antioxidantes

produtos

Jelaca e Dodds, em 1969 (139), estudaram o me

lhoramento da massa de pão em altas temperaturas e concluí-

raro que o efeito do bromato de potássio, sobre as caracterí~

ticas da. massa de pão, durante o processo rápido simulado de

fabricação do mesmo, é suficientemente rápido à temperatura

de 40 a 50°C para afetar a massa de pão durante seu des-

canso apósmoldagem da sua forma final. Por outro lado, o e-

teito do ácido ascórbico, sobre as caracterIsticas da massa

de pão, é muito mais râpido a 30°C que o bromato e não aumen

ta signiticativaroente após a massa ter sido moldada a altas

temperaturas. Altas temperaturas (40 a 50°C), para massa de

pão, podem ser mais aceitáveis do que à temperatura conven-

°cional de 30 C.

° efeito de amaciamento sobre a massa de pão,

obtido por compostos graxos à temperatura de 50°C, é simllar

àquele obtido ã 25°C. A uréia apresenta efeito similar aos

compostos graxos, em temperaturas de 25 ou 50°C, isto é, ama

ciamento igual.

Hoseney, Finney e Shogren, em 1972 (i40), ten

taram dar uma explicação mais ampla para as reações do brom~

to em tarinhas, entretanto, seus estudos não toram conclusi~

vos.

Shashkina, em 1972' (141), estudou a ação do b~.

mato de potássio sobre as propriedades flsicas da massa .. de

tarinha. Segundo o autor, a adição de 0,003% de KBr03 por mas

sa de tarinha causa um maior aumento no volume e na porosici~

de do pão do que quando se adiciona 0,004%.
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Shkvarkina e Soshina, em 1972 (142), realiza-

ram estudos adicionando 0,001, 0,0015 e 0,002% de solução de

KBr0
3

, 0,0075 e 0,01% de solução de ácido ascórbico e 0,01%

de solução de Ba02 . As propriedades de cozimento da farinha

de trigo não apresentaram deterioração e a quantidade de ca-

rotenóides não foi alterada.

° serviço de desenvolvimento de pesquisa de

panificação (VSA), em 1977 (143), em suas análises de age~

tes oxidantes na confecção de pães, utilizou~se do ácido as-

córbico. Durante a confecção do pão, uma solução contendo 50

ppm de KBr0
3

e 12,5 ppm de ascorbato, foi adicionada (encaps~

~ o
lada em oleo vegetal hidrogenado de P.F. 288 a 298 C). Como

resultado obteve-se um pão com bom volume, textura granular

e uma boa cor no seu miolo.

Vidal e Gerrity, em 1980 (144), estudando as

propriedades deflamahilidade e explosividade do KBr0 3 que é

utilizado como oxidante para farinha e massa de pão, verifi-

caram que estas propriedades são diminuidas pela adição de
I

comestíveis inertes, tais como, sais de fosfato

de chama) e sal hidratado (NaCl)_.

(retardante

~TODOS PARA DETERMINAÇÃO DE tONS BROMATO EM FARINHAS E PÃES

Alguns métodos para determinação de íons bro-

mato em farinhas têm sido propostos.

Thewlis, em 1974 Cl23), baseado no trabalho de'

Knowles e Lowden (145), propôs um método amperométrico de de

terminação de íons bromato. Os íons bromato são extraídos do

- - 2+ -pao com soluça0 aquosa de Zn , em meio alcalino; a soluça0

é centrifugada e o sobrenadante separado. Adiciona-se ácido

sulfúrico, 1,0 g de iodeto de potássio e 5,0 ml de tiossulf~

to de sadio 0,001 N. -O excesso de tiossulfato de sódio é de
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terminado por titulação com 0,001 N de iodato de potássio u

sando um eletrodo de calomelano e um eletrodo de platina pa~

ra detecção do ponto final.

Thewlis, em 1977 (135), realizou determinação

de brometo em pães via cromatografia g~s-líquido. A ~ação do

brometo da massa do pão foi efetuada com uma solução aquosa

de zn++, em meio alcalino. As gorduras foram extraídas por

n-heptano. ° brometo foi convertido em 2-bromo etanol pelo ~

xido de etileno. ° 2,bromo etano1 , assim obtido, foi injetado

em um cromatÕgrafo gás-líquido. A conversão de brometo em 2 - bromo

etanol foi realizada com uma eficiência de 97%. Segundo o a~

tor, o bromato não interferiu. Este método foi utilizado pa-

ra determinação de brometo devido à decomposição do bromato,

numa faixa de zero a 200 ppm.

Watanabe, Tanaka e Kashimoto, em 1981 (14 7) ,

propuseram um método cromatográfico de íons com Cromatógrafo

de íons. Os íons Cl-, PO~ e SO~-, os quais interferem na de

terminação de bromato, foram removidos pela primeira das 4

colunas com 0,024 M de Na 2C0
3

e 0,003 M de NaHC0
3

como elue~

te. Os íons bromato foram determinados na coluna concentrado

ra com eluentes 0,005 M de Na 2B40 7 e 0,003 de NaHC0
3

. A recu

peração de 10,25 e 50 ppm de íons bromato em pão foi de 95 a

102, 92,8 a 95,2 e 94,6 a 99,6%, respectivamente. ° limite

de detecção de bromato em pão foi de 1 ppm.

Momokawa, Yamada, Sato e Sakai, em 1981 (1.4(3),

propuseram um método espectrofotométrico no qual o.brometo é

determinado em pão. Através da adição de MgO obteve-se cinzas

de 10 g de amostra. Essas cinzas foram dissolvidas em 10 ml

de H20. Após centrifugação, a solução foi oxidada com uma so

lução de K2Cr 20
7

e H2S04 . o bromo liberado foi adicionado a

uma solução alcalina de fluoresceína para formar o tetrab~o'-



muito

111

mo fluoresceína e a absorbância da solução foi medida a 515nm

Os íons Cl não interferiram na determinação de íons Br , e o

iodeto pôde ser eliminado pelo borbulhamento da solução com

N
2

sob condições oxidantes. A recuparação de 30 ~g de Br-, em

pão, foi de 98 a 104% e o limite de detecção 2,5 ppm.

Watanabe, Tanaka e Kashimoto, em 1982 (149)

determinaram íons bromato via cromatografia. As amostras fo

ram homogeneizadas com água, centrifugadas e o sobrenadante

filtrado através da utilização de um filtro com porosidade de

0,45 ~m.os autores utilizaram 6 método cromatográfico já des

crito anteriormente (147J e obtiveram uma recupareção de 96,4 %

de bromato adicionado, sendo o limite de detecção do método

de 1 ppm. Os autores (149) utilizaram o método para deterro.i.,.

nação de íons Bro; em diversos alimentos, sendo que somente

num tipo de pasta de peixe encontraram 10,1 ppm de íons broma-

to, nos outros alimentos as quantidades desse íon eram

pequenas para serem detectadas.

Oikawa, Saito, Sakazume e Fujii, em 1982 (150),

propuseram ummétodo no qual os íons Bro; residuais do pão fo

ram separados por extração ultra.,.sônica e determinados croma-

tograficamente com um detector condutométrico. O desvio pa

drão relativo foi de 0,9% e o limite de detecção foi de 0,5

ppm. A interferência do cloreto foi eliminada com agitação uI

tra-sônica.

Nagayama, Nishijima, Kamimura, Yasuda, Saito,

lhe, Ushiyama e Naoi, em 1982 (151), propuseram um metodo no
,

qual os íons bromato eram previamente separados por aromato.,.

grafia de camada delgada, detectados com toluidina e HeI e

medidos por um densi tômetro. Recuperações de 100 ou 1. 0.00 ~ g

de íons bromato de farinha, de massa de pão e de pão foram de'"

72 a 92% e o limtte de detecção de 0,1 ppm. Os aut~res (151)
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não detectaram bromato em 40 amostras de farinha e 72 anostras

de pão.

A legislação brasileira (146) não permite a adi
. -

çao de nenhuma quantidade de bromato de potássio em farinhas

ou pães, pois, ions bromato e brometo são danosos ao organis-

mo humano. Dessa forma, o Instituto Adolfo Lutz (152), que faz

um controle de qualidade de farinhas e paes, utiliza~se de tes

tes qualitativos que são descritos no capitulo IX ,para a i~

dentificação de oxidantes.

O método proposto no presente trabalho, para a

determinação de íons bromato em farinha é o biamperométrico, o~

de basicamente duas metodologias foram empregadas. A primeira

consiste em extrair os ions bromato da farinha com uma solu-

ção de zinco, em meio alcalino, centrifugar ou filtrar esta

solução e colocar o sobrenadante, ou filtrado, em uma célula

de titulação, deaerar a amostra, colocar os eletrodos de pla-

tina na célula, adicionar iodeto e o catalizador, zerar o ga!

vanômetro e adicionar ácido. O iodo, assim gerado, é devido

ao excesso de ionsI- que reagem com~ Br0
3

. Assim sendo, teremos

o par reversivel 1-/1 2 , que produz uma corrente que, lida num

galvanômetro, fornece um gráfico do tipo da figura XIV.

Com este método é possivel determinar 5,12 ppm

de ions bromato em farinhas. Este método foi comparado com o

método volumétrico proposto pela A.O.A.C. (Association of

Official Analytical Chemists) (153). Entretanto, estes méto~

dos (volumétrico e biamperométrico) necessitam da utilização

de um fator de correção. Este fator é descrito com maiores de

talhes no capitulo VIII.

O método volumétrico da A.O.A.C. conslste em

extrair os ions bromato da farinha com uma SOlUÇa0 de zn
2

+,em

meio alcalino, centrifugar ou filtrar a amostra e ao sobrena-
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS BROMATO EM FARINHA

Os panificadores adicionam bromato no pão para

que o mesmo aumente de volume e, conseqüentemente, se consiga

maior volume com menos massa de pão. Na farinha, o bromato ..
e

adicionado como um branqueador, entretanto, a legislação bra-

sileira não permite a adição de qualquer quantidade de
..,.
lons

bromato na farinha (146). Por este motivo, O Instituto Adolfo

Lutz (152), que é o órgão responsável pelo cumprimento da les

gílação, realiza apenas testes qualitativos que identificam a

presença de oxtdantes. O método proposto neste trabalho é re-

comendado para a determinação de íons bromato em farinha, no

entanto, estudos posteriores poderão ser ainda realizados pa

ra tornar viável sua utilizaçao na determinação de íons bro

mato em pães.

À A.O.A.C. (Methods of Analysis of the Associa

tion o,f Official Analytical Chemists) (153) propôs um método

volumétrico de determinação de íons bromato em farinhas. ° mê

todo baseia-se na extração dos íons bromato com a agitação de

Uma solução alcalina de íons zinco (11) em mistura a uma mas

sa previamente pesada de farinha. A separação da fase aquosa

é efetuada por centrifugação ou filtração. Os íons bromato ex

traídos, em solução aquosa, são reagidos com excesso de íons

iodeto, em meio ácido, como mostra a reação:

- - + -Br03 + 6 I + 6 H ~ 3 1 2 + Br + 3 H20

° iodo gerado é posteriormente titulado~UM

solução de tiossulfato previamente padronizada como mostra a

'"reaçao:

1 2 + 2 S203"-' ~ 2 I + 8 406-
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As farinhas, para realização dos experimentos,

foram adquiridas em supermercados, sendo as mesmas de diver

sas marcas e, antes da sua utilização, foram submetidas ates

tes qualitativos para se verificar a possível existência de

branqueadores e oxidantes (152). Após os testes, adicionou-se

íons bromato, através de uma alíquota de solução numa concen

tração conveniente, à massa de farinha previamente medida.

Para determinação biamperométrica de íons bro

mato em farinhas, foi utilizado o mesmo agente extrator pro

posto pela A.O.A.C. (153). Após a extração do bromato, este

foi reagido com um excesso de íons iodeto, em meio ácido, re

caíndo-se no par reversível iodo-iodeto e, com uma solução de

íons bromato (padrão primário) de concentração adequada, adi

cionou-se volumes iguais obtendo-se uma reta conforme a figu

ra XIV.

Na tabela XV estao os resultados das análises

de 51,2 ppm e 5',12 ppm de íons bromato em tarinha, via biamp~

rometria e volumetria, utilizando~se o procedimento proposto

pela A.O.A.C. (153) para extração de íons bromato. Como pode

mos verificar pela tabela XV, os resultados obtidos tanto via

volumetria como biamperometria foram muito abaixo daquilo que

toi adicionado, apesar de serem reprodutíveis. Para minimizar

o e:r;ro nas análises, a A.O.A.C. (153) recomenda o uso de um

tator de correção. Este fator é determinado experimentalmente

Assim, numa farinha, na qual testes prévios mostraram que não

extstem oxidantes, adiciona~se uma quantidade conhecida de

íons broroato e faz-se a determinação como recomenda essa asso

ciação (~53). A partir da concentraç~o de íons bromato obtida

experimentalmente e da quantidade de bromato adicionada, cal

cula~se o fator de correção da seguinte maneira:
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Tabela XV

Análise de íons bromato em farinhas via biamperometria

ou vo1umetria, sendo adicionado 51,2 ppm ou 5,12 ppmde

íons bromato à farinha.

51,2 ppm 5,12 ppm

biamperornetria vo1umetria biamperometria vo1umetria

35,8 32,2 3,84 3,22

33,4 34,5 3,58 3,68

33,2 35,2 3,84 3,64

35,8 33,8 3,84 3,75

33,2 36,0 3,71 3,52

34,6 31,9 3,68 3,56

33,2 35,2 3,32 3,56

35,8 32,6 3,58 3,45

38,6 34,9 3,84 3,22

37,1 33,8 3,58 3,26

37,1 33,0 3,97

34,6

- -
M = 35,2 M = 33,9 M = 3,71 M = 3,49

5 = 1,80 5 = 1,36 8 = 0,18 8 = 0,19

% = 35,2 x 100 %
_ 33,9 x 100

% = 3,71 x 100 %
3,49 x 100

=
51,2 51,2 5,12 5,12

% = 68,8* % = 66,2* % = 72,5* % = 68,2*

%5 = 5,11 %5 = 4,01 %8 = 4,85 %8 = 5,44

* recuperaçao
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Para explicar os baixos valores obtidos nas a

nálises de íons bromato na tarinha, via biamperometria e vo-

lumetria (tabela XV) executou~se alguns testes. Tentando ·ve-

ri~icar a ocorrência de adsorção dos íons bromato pela solu-

ção alcalina de hidróxido de zinco, que tem aspecto gelatin~

so e que poderia adsorver, além da farinha, que é uma de suas

funções, também íons bromato, procedeu-se da seguinte forma:

numa solução contendo íons bromato, adicionou-se Zn++ e OH

nas mesmas concentrações que as usadas no tratamento da fari

nha. Filtrou-se a solução e no filtrado adicionou-se íons io

deto e ácido sulfUrico, sendo o bromato titulado com uma so-

lução de íons tiossulfato. O precipitado foi dissolvido com

ácido sulfúrico e analisado da meSma forma. Verificou-se que

a somatoria das quantidades de íons bromato na solução fil

trada e no precipitado era quase igual ã que foi adicionada.

Estes resultados encontram-se na tabela XVI. Podemos observar

uma recuperação de íons bromato praticamente total (83,4% na

SOlUÇa0 filtrada e 16,4% no precipitado de Zn(OH)2 com total

de 99,8%). Assim, comprovamos que cerca de 16,4% de íons br~

mato ficam adsorvidos no Zn(OH)2' mas os baixos valores obti

dos nas soluções centrifugadas, quando do tratamento da far!

nha com zn(OHI 2 , conforme a tabela XV, não são devidos unica

mente a uma adsorção pelo hidróxido de zinco, pois, pode 0-

correr adsorção dos íons bromato pela farinha. A ocorrência

de reação entre íons bromato e a farinha é pouco provável já

que esta ocorre somente quando se faz a massa de pão (fermen
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Tabela XVI

Análise volumétrica de ions bromato na concentração de
2+ -5,21 ppm tratados com Zn jOH.

Volumetria Total

análise de solução

filtrada e acidifi

cada após o trata-
2+ mento com Zn jOH

análise de íons

bromato retira

dos pelo zn(OH) 2

após a dissolu

ção deste com á

cido sulfúrico

solução +
precipitado

4,33 0,81 5,14

4,50 0,75 5,25

4,50 0,46 4,96

4,39 0,68 5,07

4,20 0,90 5,10

4,20 0,90 5,10

4,17 0,90 5,07

4,17 0,94 5,11

4,13 1,05 5,18

4,13 0,97 5,10

-
M = 4,27 M = 0,84 M = 5,11

5 = 0,15 5 = 0,17 5 = 0,08

% = 4,27 x 100 %
_ 0,84 x 100 %

_ 5,11 x 100

5,12 5,12 5,12

% = 83,4 * % = 16,4* % = 99,8*

%5 = 3,51 %5 = 20,24 %5 = 1,57

* r.ecuperaçao
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tada e nao fermentada, Knowles e Lowden, 145) e durante o seu

cozimento (127, 129, 132, 139). Aliás, Thewlis (135) não en-

controu evidências de que o bromo tenha passado em combina-

ção a um estado orgânico no pão, portanto, seria difícil de

se acreditar que no curto tempo de análise os íons bromato

tenham reagido com a farinha. Para se estimar a quantidade

de bromato que poderia ser extraída, alguns procedimentos f~

ram executados. Uma dada massa de farinha, onde se adicionou

íons bromato, foi submetida separadamente a várias extrações:

a) com água apenas; b) com ácido sulfúrico apenas; c) a pri

meira extração com zn++, em meio alcalino, e as duas posterio

res com ácido sulfúrico. Assim, a massa de farinha foi sub-

metida a extração com água e, após centrifugação, o sobrena-

dante foi analisado; essa massa foi submetida à extração com

mais duas porçoes de água, que após separação, foram analis~

das seguidamente: o procedimento foi o mesmo que aquele uti-

lizado para o ácido sulfúrico comoextrator. No terceiro exp~

rimento, utilizou-se na primeira extração o zn++, em meio aI

calino, e nas duas posteriores, o ácido sulfúrico. A tabela

XVII mostra os resultados obtidos. Pela análise desta tabela

podemos verificar que nas três extrações com ácido sulfurico

houve uma recuperação de 80,0% sendo que com água foi possí-

vel uma recuperação total de 85,7% e quando a primeira extr~

ção foi realizada com Zn(OH)2 e as duas posteriores com áci-

do sulfúrico obteve-se uma recuperação de 85,6%. Portanto,

comprovamos a existência de uma adsorção de íons bromato pe-

la farinha, independentemente do método utilizado para a ex-

tração dos mesmos.

Em amostras de farinha, foram realizados tes-

tes qualitativos para oxidantes e branqueadores (152); antes

d~ utilização de qualquer farinha, eram realizados estes tes



Tabela ]{VTI ~.

Anális,e de íons brOID-ç:lto e.:rn farinha via b-tamperometria, ,utilizando-se três extrações,

Foram adicionados 51,2 PPlJl de l.ons b.rorp,atoero 'farinha (os dados seraotornecidos em termos

de porcentagem dos valores ob.tidos em relação ao valor adicionadoL

extração com 25,0 rol de H20

la '" a - a .,.,
total.,. extraçao 2.... extraçao 3..,. extraçao

C% J C% J (% ) C% ),

73,5 10,50 1~66 85,7

extração com H2804 (1,0 rol

H2804 4,0 M + 25 ml de H20)

a.,. )1- extraçao com Zn(PH'2 e

as duas posteriores com 1,0

rol de ácido sulfúrico 4,0 M
+ 25,0 rol de H20

73,2

67,5

6,38

17,50

0,45

0,60

80,0

85,6

Obs.: cada resultado representa uma média de quatro resultados obtidos.

l-'
N
l-'
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teso Aquelas amostras que apresentaram resultados negativos

foram utilizadas para anãlise "branco", isto ã, sem a adiç~o

prãvia de íons bromato. Para tanto, utilizou-se a biamperom~

tria, mãtodo capaz de determinar 10 ppb de 1 2 (108). Uma ma~

sa de farinha foi tratada com Zn(OH)2 e, após centrifugaç~o, a

soluç~o sobrenadante foi colocada em urna célula e adicionou-

se excesso de íons iodeto e ácido medindo~se ... .as posslvels

correntes; depois da imers~o de dois eletródos de platina,

volumes de íons bromato foram adicionados. O resultado esper~

do seria uma reta passando pelo ponto zero, contudo, as re~

tas obtidas não passaram pela origem- indicando possível "con

s~o". Resultados deste "consumo" est~o na tabela XVIII. Por

esta tabela verifica-se que os resultados sao disparatados

indicando situaç~es que ora ocorrem e ora n~o. Nas ocasi~es

em que se observa "consumo" de iodo, a solução possui color~

erão levemente azulada ou marrom, onde se aventa a hipótese

de que o amido passa para a solução e complexa o iodo, fals~

r' ando os resultados, pois, o iodo se comporta como se tivesse

reagido; esse fenômeno explica os resultados totalmente dife

rentes entre si, estando na dependência da quantidade de am~

do que passa à soluç~o. Assim, a fim de se evitar os proble~

mas devidos a essa passagem, imaginou-se a possibilidade de

se determinar íons bromato diretamente em uma suspens~o de

farinha em ácido sulfúrico. Porém, houve o problema do inter

ferente (p amido) que forma um complexo com o iodo. Uma ma-

neira encontrada de contornar o problema foi a adição de éta

nol ã soluç~o, pois, o amido necessita de ãgua para a forma-

ção desse complexo (154, 155).

Na tabela XIX estão os resultados das análises

de 51 f 2 pp~ de íons bromato em farinha em uma suspens~o con-

t~ndo 50~ 6Q e 75% de etanol, efetuadas diretamente. A par-



Tabela XVIII

Análise de farinha sem adição prévia de

bromato (branco), via biamperometria, u

tilizando-se Zn 2+;OH- como agente extr~
toro

Amostra em branco

(os resultados são expressos em termos

de consumo de íons bromato em solução a

pós extração da farinha com Zn(OH)2)'

76,7

o

o

51,2

25,6

25,6

o

o

M = 22,4 ppb

123
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Tabela XIX

Análise de tons bromato via biamperometria, em suspensão

de farinha, em meio ácido. Foram adicionados 51,2 ppm de

íons bromato à farinha.

Concentração de ions bromato (ppm)

50 % de etanol 60 % de etano1 . '15% de etanol

52,5 53,7 53,7

49,9 51,2 51,2

51,2 48,6 52,5

52,5 53,7 52,5

49,4 53,7 55,0

51,2 48,6 53,7

48,6 49,1 56,3

48,6 47,3 56,3

51,7 48,6 52,5

51,2 52,5 47,3

52,5 53,7 51,2

- = 52,9M = 50,9 M = 51,0 M

8 = 1,50 8 = 2,57 8 = 2,58

%8 = 2,95 %8 = 5,04 %8 = 4,88

% = 50,9 x 100
% = 51,0 x 100 % = 52,9 x 100

51,2 51,2 51,2

% = 99,4* % = 99,6* % = 103,3* .

* recuperaçao
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tir dos resultados apresentados nessa tabela, podemos conclu

ir que ocorre uma adsorção do bromato pela farinha e não uma

reação entre íons bromato e a farinha, pois, foi possíve~ em

todos os casos (~abela XIX) uma recuperaçao de praticamente

100% de íons bromato adicionados à farinha. Assim, este roéto

do é detinitivamente muito simples, reduz diversos passQs no

p~ocesso analítico e não necessita da utilização de um fator

de correção como no caso do método da A.O.A.C. (1531. No en~

tanto, como é óbvio, o método por nós proposto, não pode ser

aplicado para análise volumétrica, já que o seu sucesso ê de

vido à tnibição da ~orroação do complexo iodo~amido, enquanto

no método volumétrico há necessidade da formação deste· com

plexo.

° método aqui proposto, consegue determinar

concentrações de até 15,2 ppro de ions bromato, em farinhas i

abaixo deste valor não é possível determinação, pois, fazen

do~se análises de bJ;omato,juntamente coro a tarinha, devido à

grande quantidade de material retido em suspensão,diminui.,-se

muito a atividade do iodo junto aos eletrodos.

Na tabela XX podemos encontrar os resultados

d~s análises de 15,2 ppm de íons bromato em solução com 50,

60 e 75% de etanol.

Na reação do bromato com iodeto é necessária

~ uttlizaçao de um catalizador. Nos experimentos anteriores

o catalizador foi o (NH4 ) 6M07024 (molibdato de amônio},sendo

importante, pois, na sua ausência torna..,.se imposs!vel deter~

minar bromato,via biamperometria ou volumetria, já que a re~

çã,o do bromato com iodeto é muito lenta obtendo-se a seguin~

te situação: na figura XVI observamos que os primeiros dois

pontos, ou seja, as duas primeiras adições de bromato, apre~

sentam correntes pequenas e, após a terceira adição, a cor'"
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Tabela XX

Análise de íons bromato via biamperometria, em suspensao

de farinha. Foram adicionados 15,2 pprn de íons bromato à
farinha.

Concentração de íons bromato (pprn)

50% de etanol

15,2

14,3

13,3

15,5

16,4

18,3

15,2

17,2

14,9

16,8

16,4

M = 15,8

S = 1,42

%5 = 8,99

% = 15,8 x 100

15,2-

9, = 103,9*o

* recuperaçao

60% de etanol 75% de etanol

16,0 15,2

16,7 13,3

16,0 14,5

13,7 14,1

15,6 14,6

15,0 14,5

15,4 15,4

16,8 16,0

14,1 14,5

15,4 16;8

M = 15,4 M = 14,9

S = 1,01 5 = 1,00

%8 = 6,56 %8 = 6,71

% = 15,4 x 100 % _ 14,9 x 100

15,2 15,2

% = 101,3* % = 98,0*
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iCpA)

4,0

3,Q

2p

1,0

1 2 3 4 5

VsrOã 1,0 x 10.5 M (mJ)

6

Figura XVI - Curvas obtidas ao se fazer reagir íons bromato

com íons iodeto na farinha (em solução}, sem adição de cata

lizador.



128

rente começa a aumentar muito em relação aos primeiros pon

tos o que torna impossível construir uma reta.

Quando se faz análise de bromato em farinhas

via volumetria é recomendado adicionar-se molibdato de amo

nio, entretento, poder-se-ia optar pelo seguinte: após a adi

çao de todos os reagentes ("sem o molibdato de amÔnia), dei-

xar o erlenmeyer tampado, num local escuro, por 10 minu-

tos e efetuar a titulação do iodo gerado com tiossulfato, co

mo j.§. descrito.

Além do molibdato de amÔnio, pode ser utiliza

do como catalizador o voso4 , que apresenta os mesmos resulta

dos, em termos de sensibilidade. Na tabela XXI encontram-se

os resultados da determinação de 15,2 ppm de íons bromato

com· 50, 60 e 75% de etano1 utilizando~se como catalizador o

VOS04 "



Tabela XXI

Análise de íons bromato via biamperometria dir~

tamente na suspensão de farinha utilizando-como

catalizador o VOS0 4 . Adicionou-se 15,2 ppm de

íons bromato à farinha. Determinação direta sem

extração.

129

etanol

50 %

60 %

75%

concentração de íons bromato (ppm)

15,5

15,1

*14,0

* O tempo de análise em 75% de etanol foi mui

to longo devido a um aumento constante da

corrente. Mesmo esperando um tempo maior, h~

via um pequeno aumento da corrente. Portanto,

utilizando V4+ como catalizador não ê aconse

lhável se fazer análise de íons bromato em

farinha a 75% de etanol.
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Procedimento. usado na determinação volumétrica de bromato em

farinhas (153)

Este método é recomendado pela A.O.A.C. (153).

- amostra com farinha:

Transferir 100 ml de sul~ato de zinco(2~Og/1)

em um erlenmeyer de· 600 ml, adicionar 25,00 g de farinha pr~

parada (~ qual foi adicionado bromato de potássio) agitando

(~tilizar um-agitador magnético), adicionar lentamente 25,0

ml de hidróxido de sadio 0,4 N, .agitar por 5 minutos, fil-

trar ou centrifugar, to~ar o sobrenadante, adicionar 4 gotas

de moltbdato de amônio( adicionar 5,0 rol de ácido sulfúrico

8,0 N, adicionar 3(0 g de iodetQ de potássio; o iodo forroado

é titulado com uma solução apropriada de tiossultato de so~

dto.

~ amostra se~ fartnha:

Transfertr 100 ml de sulfato de zinco (20,Og/1)

para um erlenmeyer de 600 ml, adicionar uma solução de brom~

to, de roodo que seja igual à mesma quantidade de bromato na

farinha, agitando (utilizando um agitador magnético), adicio

nar 25,0 rol de hidróxido de sódio 0,4 N, filtrar ou centrif~

gar,tomar o sobrenadante e adicionar 4 gotas de molibdato de

amônio, 5,0 ml de ácido sulfúrico 8,0 N, 3,0 9 de iodeto de

potássio, titular o iodo formado com uma solução de concen

tração apropriada de tiossulfato de sódto. ~ importante re~

Saltar que o precipitado de hidr6xido de zinco toi dissolvi-

dQ com· 5,0 rol de ácido sulturico e o volume foi completao,o

~a.ra 100 ml. Adicionou~se 3,0 9 de iodeto de potássio, 4 go

tas' de molibdato de amônio e o iodo formado foi titulado com

UIjla solução ap:J;opriada de ti'ossulfato de sódio. lsto toi.:fet.....

to vara ~everiftcar quanto de broroato havta sido adsorvido
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em hidróxido de zinco (tabela XVI) .

Procedimento recomendado para determinação de bromato em

farinhas

- extração com hidróxido de zinco:

Adicionar 20,0 ml de sulfato de zinco (20,Og/1)

em um erlerrmeyer de 125 ml, adicionar, sob agitação, 2.500 g

de farinha contendo bromato de potássio, agitar por 10 minu

tos e adicionar, sob agitaçao, 5,0 ml de hidróxido de sódio

0,4 N, agitar durante 5 minutos, transferir para tubos de

centrítuga de 15 ml, centrifugar por 10 minutos, tomar O so

brenadante e transferrr para uma célula de titulação. Borbu

lhar nitrogênio por 10. minutos, inserir os eletrodos de pla

tina~ de ârea 1,0 cm
2 cada~ na célula e conectar os mesmos no

galvanômetro, adicionar 0~4 9 de iodeto de pot&ssio, adicio-

nar 4 gotas de molibdato de amônio 3~, zerar o galvanômetro,

adicionar 1,0 rol de ácido sulfúrico 8,0 N e,de minuto em mi-

nuto, adicionar 1,0 ml do padrão de bromato de potássiol,OOO

x 10~3 M. Deve ser salientado que quando foram realizadas as

'. duas extrações posteriores (ver Tabela XVII)., em cada uma

destas extrações adicionou~se soluça0 de ácrdo sulfúrico (1,0

:rol de ácido sultúrico 8~0 N e 25,0 ml de água) à farinha re-

manescente no tubo de extração. Efetuou~se agitaçao e após

centrifugação, a SOlUÇa0 foi extraída e analisada.

- extração com água:

Pipetar 25,00 ml de ãgua destilada em umer-

lenmeyer de 125 rol, adicionar~ sob agitação, 2,500 g de fari

nha preparada (na qual foi adicionado bromato de potássio)

agitar por 10 minutos, centrifugar por 10 minutos, retirar o

sobrenadante e transferir para uma célula de titulação, bor-
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bulhar nitrogênio por la minutos, conectar os eletrodos de

platina, adicionar 0,4 g de iodeto de potássio, adicionar 4

gotas de molibdato de amônio, zerar o galvanômetro, adicionar

1,0 ml de ácido sulfúrico 8,0 N, efetuar a leitura de minuto

a minuto adicionando um padrão de bromato de potássio 1,000

-3x la M. É importante de se fazer nota, que para as duas ex-

trações posteriores (tabela XVII} a farinha foi dissolvida ero

solução e a seguir utilizou-se o mesmo procedimento descrito.

- extração com ácido sulfúrico:

Pipetar 25,0 rol de água destilada em um erlen

meyer de 125 ml, adicionar 1,0 ml de ácido sulfúrico 8,0 N, ~

dicionar, sob agitação, 2,500 g de farinha preparada, agitar

por la minutos, centrifugar por la minutos, transferir o 50

brenadante para uma célula de titulação, borbulhar nitrogênio

por la minutos, adicionar 4 gotas de molibdato de amônio, ze

rar o galvanômetro, adicionar 0,4 g de iodeto de potássio, e

fetuar as leituras de minuto em minuto adicionando-se 1,Q"rol

de solução padrão de bromato de potássio de cada vez. Devemos

salientar que, para as duas extrações posteriores, a farinha

nos tubos de centrifuga foi toda dissolvida com solução de áT

cido sulfúrico (25 ml de água e 1,0 ml ácido sulfúrico 8,0 N}

e apos, o mesmo procedimento anterior foi utilizado. As extra

ções com água e ácido sulfúrico foram realizadas para a cons

trução da tabela XVII.

Procedimento recomendado para determinação tliamperométrica de

bromato em farinha (sem extração do bromato da farinha)

Adicionar 25,00 ml de uma solução de etanol,.

uma célula de titulação (podendo ser esta solução de conoen

:.tração de 50, 60 ou 75%) e, sob agitação, adicionar 2~50o. <3 de
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farinha preparada (a qual foi adicionado bromato de pot&ssio),

agitar por 5 minutos, borbulhar nitrogênio por 10 minutos, co

nectar os eletrodos de platina, adicionar 0,4 g de iodeto de

potâssio e 4 gota? de molibdato de amônio, zerar o aparelho,

adicionar 0,4 rol de ácido clorídrico 2,0 N (ou &cido sulfúri-

co 1,0 M) e,de minuto em minuto, adicionar volumes de 1,0 rol

- ~3de bromato de potassio 1,000 x 10 M.
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REAGENTES E SOLUÇÕES

REAGENTES

- iodeto de potássio p.a.

- etanol p.a.

- ciclo hexano p.a.

SOLUÇÕES

Todas as soluções foram preparadas utilizando-

se agua bidestilada.

- bromato de potássio Cpadrao primário}

- -2Preparou-se uma soluça0 1,000 x 10 M por pe-

sagem a partir da qual foram obtidas as outras soluções.

- farinha para as análises

A farinha foi adquirida em supermercados.Ã~

tidade pesada adicionou-se 1,00 ml de solução de bromato de

potássio (adequada para a concentração desejada) em 25,Orolde

solução/sob agitação. A farinha foi previamente testada a

firo de se determinar a existência ou não de oxidantes.

- solução de tiossulfato de s6d~0

Uma SOlUÇa0 de tiossulfato de sódio 0,1000 N ,

a partir da qual foram feitos os outros padrões. A solução

0,1000 N foi padronizada pela reação com iodo obtido pela

reação de iodato e iodeto, em meio ácido. O iodato de potâs'<"'

sio (~u de sódio) ~ padrão primário.
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- ácido sulfúrico

Ácido sulfúrico 1,0 e 4,0 M foram preparados a

partir de ácido sulfúrico concentrado p.a., por diluição.

- solução de iodeto de potássio

Foi preparada uma solução de iodeto de potás

sio 1% a partir da pesagem direta do iodeto de potássiop.a.

com conseqüente diluição.

solução de sulfato de zinco

A solução de sulfato de zinco 20,0 g/l foi obti

da a partir de pesagem direta de sulfato de zinco p.a. e di

luída em água bidestilada.

- solução de hidróxido de sódio

solução de hidróxido de sódio 0,4 N foi prepa~

rada a partir de pesagem direta de hidróxido de sódio p.a.

- solução de amido

Uma solução de amido 1% recém-preparada a par

tir da pesagem direta de amido p.a., foi utilizada.

~ solução de molibdato de amônio

Uma solução de molibdato de amônio 3% foi obti

da por pesagem direta.

- solução de ácido clorídrico

solução de ácido clorídrico 25% foi preparada

a partir de ácido clorídrico concentrado p.a.



APARELHOS E MATERIAIS

- polarógrafo Sargent Welch Model III

- eletrodos de platina polidos com área de 1(0 cm
2

cada

- célula de titulação Metrohn EA 875-20

- agitador magnético Thomas Magnetic Stirrer

- nitrogênio tipo R

- balança analitica Mettler

VIDRARIA

- balões volumétricos 100 ml

- pipetas volumétricas de 1,0 rol

- pipetas graduadas 5,0 ml

- pipetas graduadas 20 rol

- tubos de centrifuga

- erlenmeyer de 250 rol

- erlenmeyer de 50 rol

- buretas de 20 rol

- buretas de 10 ml

138
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DETERMINAÇÃO DE ÍONS BROMATO EM FARINHA

A legislação brasileira não permite a adiçãode

nenhuma quantidade de bromato de potássio (146). Por isso, o

Instituto Adolfo Lutz (152) realiza testes qual~tativos para

a determinação de qualquer oxidante. Este Instituto (152) tam

bém faz um teste qualitativo (cromatografia de papel) para d~

terminação de brometo e testes qualitativos para oxidantes.~

tretanto, devemos considerar que o brometo de metila e o bro-

meto de etileno podem ser utilizados como fumigantes em graos

de trigo (156, 157). Contudo, o fumigante, sendo adicionadoso

bre os grãos, em cilos, não apresenta capacidade de penetrar

na casca de celulose que existe externamente no gr~o de trig~-

Esta é removida quando se requer o derne do grão para a ela-
I

boração da farinha.

Neste trabalho sao propostas duas metodologias

para determinar ions bromato via biamperometria, na farinha.

A primeira metodologia consiste em extrair os ionsbromato com

ion zn++, em meio alcalino, como no método da A.O.A.C. (153),

sendo possivel determinar-se 5,12 ppm de ions bromato. Deve-

mos levar em consideração que a análise do branco mostrou va-

lores de até 76,7 ppb de "existência" de ions bromato, o que

foi devido à complexação de 1 2 formado com traços de amido da

farinha. Assim, torna-se possivel a utilização desse método

para a determinação de concentrações de bromato acima de 80,0

ppb, pela introdução de um fator de correção. Percebe-se que

esse método oferece sensibilidade 10 vezes maior que o método

propostc pela A.O.A.C. (153). O fator de correção praticamente

se mantém, como se percebe pela tabela XV ("recuperação"), de

terminando-se o intervalo de 5,0% de 5,12 a 51,2 ppm.
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Outra metodologia desenvolvida foi a de se ana

lisar o bromato sem se efetuar a extração do mesmo da farinha.

Porém, houve o inconveniente da reação do amido com o iodo,mas

este problema foi contornado pela adição de etanol numa con-

centração de 50, 60 e 75%. Com isso, possibilitou uma recupe-

ração de 100% dos íons bromato (tabela XIX). No entanto, com

este procedimento, o método possui outro inconveniente que
~

e

a baixa sensibilidade, ou seja, é possível determinar, como

limite, 15,2 ppm de íons bromato em farinhas (tabela XX) .

A cinética de reação entre os íons bromato e

iodeto é ienta, sendo necessirio utilizar um catalizador, que

no presente método foi o molibdato de amônio. Tentou-se utili

zar um outro catalizador (VOS0 4 ), que embora tenha apresenta

do resultados razoáveis com etanol a 50 e 60%, o mesmo não 0-

correu quando a concentração de etanol era de 75%, tornando a

cinética muito lenta (tabela XXI) .

Dessa forma, baseando-se nos trabalhos existen

tes na literatura, podemos concluir que o broroato de potissio,

que é adicionado à farinha para confecção de pães, reage com

grupos -SH e com isto provoca o aumento de volume do pão (127,

129, 131, 137, 138). Além disso, não será possível detectar a

presença de íons bromato na massa de pão que contiver 50 ppm

ou menos deste íon, após seu cozimento (123, 132, 133, 136).

Assim, a anilise de íons brometo indicará, invariavelmente, a

sua origem no broroato.

Portanto podemos chegar as seguintes

soes:

conclu-

neste trabalho são propostas duas metodologias para determi

naçao de íons bromato em farinhas, sendo:

a) com extração dos íons bromato através da utilização de E
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ma solução de íons zn++, em solução alcalina, com limite

de determinação de 5,12 ppm.

b) análise de íons bromato em farinhas, sem extração em meio

de etano1 (50, 60 e 75%), com limite de determinação sen

do de 15,2 ppm.

para determinação de íons bromato em farinha é necessária

a utilização de um catalizador;

- ~ - ++ .na extraçao de lons bromato em soluça0 de Zn , em melO al-

calino, é necessário utilizar-se de um fator de correção de

vido à adsorção de bromato à farinha. Pela biamperometria,

consegue-se 10 vezes mais sensibilidade que pelo método da

A.O.A.C. ;

- na exec?ção da análise de íons bromato em fa~inha, sem a ex

tração (em meio de etanol a 50, 60 ou 75%), não há necessi-

dade de se utilizar um fator de correção;

- o interferente para este método é o amido;

- os métodos desenvolvidos neste trabalho, como observado, p~

dem ser perfeitamente utilizados em pães;

- a análise quantitativa de brometo deverá ser testada atra-

vés de oxidação do mesmo a Bro; e a aplicação dos métodos ~

cima descritos.
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SUMÁRIO

Pelo uso da técnica biamperométrica modificada,

pode-se determinar 35 ppb de íons iodato e 70 ppb de íons iode

to em água do mar; iodeto é determinado após sua oxidação a io

dato com água de bromo no intervalo de pH entre 2,5 e 3,5 (o

excesso de bromo é eliminado pelo aquecimento).

Um estudo sistemático de pH foi efetuado para

a elaboração do estudo de oxidação de íons iodeto a iodato com

água de bromo, assim como a oxidação de íons iodeto com
~

agua

de bromo em várias temperaturas. Pode ser determinado 35 ppbde

iodato em água do mar com %S de 3,9 e 70 ppb de íons iodeto em

água do mar com %S de 5,8.

O método proposto pode ser utilizado na determ!

naçao de íons iodato em sal de cozinha obtendo-se %S de 1,5.

Por esta técnica também pode-se determinar íons

bromato em farinha com melhores resultados em relação a volume

tria.

A análise de íons bromato , via biameprometria,

pode ser efetuada por duas maneiras: diretamente na suspensao

de farinha e por extração com zn++/OH-, sendo que no primeiro

caso pode-se determinar 15,2 ppm de íons bromato com %S de 7,00

e no segundo caso há necessidade de se utilizar um fator de cor

reção, podendo-se chegar a concentrações de ppb.
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SUMMARY

Using the modified biamperometria technique, one
w .... _ _
~n determine 35 ppb 103 and 70 ppb I in sea wateri I" is de-

termined after its oxidation to 10; with bromine in a rangeof

pH between 2,5 - 3,5 (the excess of bromine is eliminated . at

50° C) •

A sistematic study of pH for the oxidation .of l'"

to IO~ was done as well for the oxidation of r'" wi th bromine in

a range of temperature.

35 ppb 103 in sea water can be determined with

accuracy of 3,9%; 70 ppb r- in sea water can be determined with

accuracy of 5,8%.

This rnethod can he used for the deterrninatiQn of

103 in kitchen salt in with accuracy of 1,5%.

Bro; in flours can be determined by the some

technique with better results in cornparison with the volumetric

classical methods.

-rhe analysis of Br0
3

in flours by the modified bi

amperometry can be made through two ways: directly in the sus~

pension of the flours in water and by extraction with Zn++jOH~

By the first one can determine 15,2 ppm Bro;' with 7,00% of ac.,.

curacYi by the second way one need to use a factor for correc...

tion, for determination of ppb leveI.
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