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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Eletrodos Sólidos 

 

 A escolha do material pertinente para a construção de um eletrodo 

depende, em grande parte, do intervalo útil de potenciais do eletrodo no solvente 

utilizado, e das qualidades e pureza do material. O intervalo útil de potenciais está 

limitado por um ou mais dos seguintes fatores [1]: 

• reações redox envolvendo o solvente; 

• reações redox envolvendo o eletrólito suporte; 

• dissolução do eletrodo ou formação de uma camada de uma substância 

isolante ou semicondutora em sua superfície. 

Além dos fatores citados acima, a resposta de eletrodos sólidos pode ser 

afetada por obstrução de sítios ativos causada por substâncias concomitantes 

e/ou produtos da reação de eletrodo. Os eletrodos metálicos são freqüentemente 

usados para a substituição do mercúrio líquido, assim como os eletrodos de 

carbono, que existe em várias formas alotrópicas condutoras. Todas apresentam 

características próprias. 
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1.1.1. Eletrodos de Carbono [2,3] 

 

As reações eletroquímicas são, normalmente, mais lentas em carbono que 

em eletrodos metálicos, sendo a cinética de transferência do elétron dependente 

da estrutura e preparação da superfície do eletrodo. 

O carbono tem uma atividade superficial elevada. Ligações com hidrogênio, 

grupos hidroxila e carboxila, e algumas vezes quinonas, podem ser formadas na 

superfície do carbono. A presença desses grupos implica que o comportamento 

destes eletrodos seja sensível ao pH. A presença destes grupos funcionais 

também tem sido usada intencionalmente para modificar a superfície do eletrodo 

(o termo “eletrodos quimicamente modificados” será empregado mais adiante), 

com o objetivo de obter novas propriedades [2]. 

Vários tipos de carbono são usados como eletrodos, dentre eles, pode-se 

citar carbono vítreo, fibras de carbono, espuma de carbono e várias formas de 

grafite. O grafite em pó pode ser usado na preparação de materiais compósitos, 

aglutinado por polímeros, óleos não condutores e parafinas. 

O mais utilizado é o carbono vítreo, porém, devido a sua dureza e 

fragilidade, a construção desses eletrodos é dificultada, limitando o seu uso. A 

superfície do carbono vítreo, após polimento se torna pouco ativa retardando a 

cinética de transferência de elétrons. As fibras de carbono têm diâmetro 

semelhante a um fio de cabelo (2-20 µm) e apresentam uma rigidez maior que aço 

na direção da fibra. Além do uso como microeletrodos, elas são também utilizadas 

como feixes em eletrodos porosos (“arrays”), quando uma elevada eficiência da 
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eletrólise é necessária. Uma outra forma importante de carbono é o grafite 

pirolítico (PG), assim chamado porque é preparado por decomposição, em 

temperatura elevada, de hidrocarbonetos gasosos sobre uma superfície aquecida, 

com densidade maior que a do grafite natural [1]. Apesar da elevada atividade 

superficial, sua principal limitação para uso eletroanalítico é a irreprodutibilidade 

de sua superfície, além da alta tendência à adsorção de moléculas orgânicas [2,3].  

 

1.2. Eletrodos Quimicamente Modificados 

 

A superfície de um eletrodo é uma poderosa ferramenta utilizada em 

métodos eletroanalíticos, pois, controlando-se o potencial do eletrodo, pode-se 

obter uma fonte variável de energia [4]. 

Até meados da década de 70 muito poucos eram os eletrodos disponíveis 

para a utilização em eletroanalítica. Como acontece com outras áreas, os 

dispositivos de medidas (transdutores, sensores e eletrodos) apresentavam sérios 

inconvenientes responsáveis pela redução de suas aplicações, tanto para fins 

analíticos, quanto no campo da síntese eletroquímica. Entre esses problemas, os 

mais comuns eram os fenômenos adsortivos e/ou a ocorrência de reações de 

precipitação indesejáveis na superfície do eletrodo e, também, baixas velocidades 

de reações eletroquímicas (irreversibilidade eletroquímica), exibidas por algumas 

espécies que exigiam, muitas vezes, a aplicação de elevadas sobretensões para 

produzir o fenômeno desejado. Verificou-se, depois, que esses fenômenos podem, 
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freqüentemente, ser controlados manipulando-se a natureza química e/ou física da 

superfície do eletrodo. 

A partir dessa constatação surgiram os primeiros trabalhos sobre 

superfícies modificadas abrindo um campo para a exploração ilimitada de 

possibilidades, atestadas pelas várias centenas de trabalhos publicados sobre o 

assunto nas últimas décadas [5,6]. Uma das grandes vantagens na utilização de 

tais eletrodos modificados está na simplicidade de construção e baixo custo da 

maioria deles. 

No caso de eletrodos quimicamente modificados, procura-se de algum 

modo imobilizar uma espécie química sobre a superfície do substrato de tal forma 

que, depois da modificação, o eletrodo passa a apresentar as propriedades 

químicas, eletroquímicas, óticas, entre outras, das moléculas imobilizadas [7]. A 

conotação resultante dessa afirmação é a seguinte: selecionam-se as espécies 

químicas imobilizadas com base nas propriedades desejadas e conhecidas para 

atuarem, por exemplo, como agentes para transferências de elétrons rápidas, 

eletrocatálise, agentes quirais, agentes que promovam a pré-concentração de 

traços de moléculas ou íons em soluções para análises quantitativas, 

fotossensibilizadores para eletrodos semicondutores, inibidores de corrosão, entre 

outros. Isto é, o eletrodo pode ser “feito sob medida” para exibir essas 

propriedades. Geralmente, tais eletrodos são designados como eletrodos 

modificados, derivatizados ou funcionalizados. 

Os métodos mais freqüentemente empregados para modificação de 

superfícies eletródicas são apresentados a seguir. 
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1.2.1. Métodos de Modificação de Eletrodos 

 

Pereira et al. [6] apresentaram em um artigo de divulgação, assim como de- 

Castro [4] e Teixeira [8] apresentaram em seus trabalhos de tese, resenhas sobre 

histórico, preparação e uso dos métodos de modificação de eletrodos.  

Segundo aqueles autores, na história dos eletrodos quimicamente 

modificados, o uso de camadas de agentes modificadores sobre a superfície do 

eletrodo base tem sido a estratégia mais comumente utilizada para modificar a 

superfície de um eletrodo. A substância colocada na superfície do eletrodo por 

efeitos de quimissorção e/ou baixa solubilidade do composto, faz com que as 

propriedades físico-químicas desse composto sejam transferidas à superfície do 

eletrodo. 

Há diversos outros métodos usados para a introdução de um modificador 

no substrato do eletrodo, podendo ser destacados os seguintes: 

Adsorção ou Quimissorção: Processo pioneiro e o mais simples para a 

fixação de um modificador no substrato do eletrodo. O modificador é fixado forte e 

irreversivelmente na superfície do substrato formando uma monocamada na 

superfície do eletrodo. 

Ligação Covalente: O modificador é fixado covalentemente ao substrato do 

eletrodo com base na manipulação da reatividade de grupos funcionais do 

modificador e do substrato. Neste caso, deve-se supor o envolvimento de um 

substrato com ação não apenas de um condutor eletrônico, mas preparado de tal 

forma por meio de possíveis ligações covalentes com moléculas 
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eletroquimicamente ativas. Por natureza, os substratos como o carbono e óxidos 

metálicos são muito convenientes para estabelecer ligações com ésteres, éteres, 

amidas, entre outras espécies. As reações de silanização envolvendo compostos 

organossilanos e a camada de óxidos presentes na superfície do eletrodo são 

exemplos clássicos dessa rota de imobilização [9]. Essa camada de óxido é 

bastante reativa em relação aos silanos. Assim, após a reação de silanização da 

superfície do eletrodo, o agente modificador pode reagir com outra molécula 

contendo o grupo funcional que se queira imobilizar. O silano atuará como um tipo 

de ponte para fixar um grupo funcional seletivo à superfície do eletrodo. Nestes 

casos são possíveis modificações com mais de uma monocamada. A imobilização 

pode também ocorrer por intermédio de outras reações, por exemplo, amidização, 

esterificação, entre outras.  

Recobrimento Polimérico: O recobrimento polimérico consiste na formação 

de camadas poliméricas na superfície do eletrodo, na qual a membrana polimérica 

deve apresentar uma interação com a superfície do substrato e baixa solubilidade 

em solução aquosa, como também, ser condutora ou permeável ao eletrólito e ao 

analito de interesse. Vários métodos são utilizados na formação do filme 

polimérico na superfície do eletrodo, tais como: recobrimento por imersão (“dip-

coating”), evaporação de solvente, recobrimento por rotação (“spin-coating”), 

eletrodeposição, fotodeposição, entre outros. Particularmente, a eletrodeposição 

refere-se à formação de filmes que contenham mais de uma monocamada, ou 

seja, com maiores quantidades de sítios ativos na superfície do eletrodo. 
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Recobrimento em Compostos Inorgânicos: Consiste na formação de 

camadas de óxidos ou sais inorgânicos de baixa solubilidade sobre o substrato do 

eletrodo. 

Incorporação em Compósitos: Os materiais compósitos, como o próprio 

nome indica, são formados pela combinação de duas ou mais fases de diferente 

natureza. Cada fase mantém suas características individuais, mas a mistura pode 

apresentar novas características físicas, químicas ou biológicas. Os compósitos 

com características condutoras são utilizados no desenvolvimento de sensores 

eletroquímicos. A construção desses eletrodos é geralmente feita pela mistura de 

pó de grafite, modificador e aglutinante (diluente hidrofóbico). A mistura pode ser 

processada manualmente ou por dispersão dos componentes em um solvente 

adequado para a evaporação do mesmo.  

 

1.2.2. Algumas Características dos Eletrodos Modificados 

 

As técnicas analíticas mais utilizadas nas aplicações dos eletrodos 

modificados são técnicas voltamétricas, amperométricas e potenciométricas. 

Essas técnicas estão relacionadas com as diferentes aplicações e funções básicas 

do eletrodo modificado que incluem os seguintes fenômenos: acumulação, 

transformação química, eletrocatálise e permeabilidade [10]. 

Acumulação (Pré-Concentração do Analito): Para soluções diluídas, a 

acumulação (pré-concentração) de um analito de interesse pode ser feito em 

eletrodo modificado com a função de receptor. A acumulação é preferencialmente 
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causada pela interação química seletiva entre o analito e o agente modificador. Os 

mecanismos de acumulação podem envolver os processos de complexação, troca 

iônica, ligação covalente, quimissorção e extração. 

Transformação Química: Um analito pode reagir seletivamente com um 

reagente apropriado imobilizado no eletrodo e o produto formado ser determinado 

eletroquimicamente (espécie eletroativa).  

Eletrocatálise: A principal função da eletrocatálise é reduzir a energia de 

ativação da transferência de elétrons, aumentando a velocidade de transferência 

e, conseqüentemente, ampliando o sinal analítico. A diminuição do sobrepotencial 

de ativação propicia um aumento na seletividade devido à possibilidade de aplicar 

potenciais mais baixos, eliminando assim a eletrólise de outras espécies. A  

Figura 1 mostra esquematicamente um eletrodo modificado com função 

eletrocatalítica. 
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Figura 1. Representação esquemática do princípio de ação do modificador na 

superfície de um eletrodo para eletrocatálise. Figura adaptada da 

Referência 8. 

 

 

Permeabilidade (Exclusão de Interferentes): A maioria dos eletrodos 

modificados descritos na literatura, para exclusão de interferentes, são preparados 

usando-se membranas poliméricas fixadas na sua superfície. A diferença de 

permeabilidade do analito e das substâncias potencialmente interferentes em uma 

membrana pode controlar o acesso destas substâncias à superfície do eletrodo. 

Tal exclusão pode ocorrer por meio físico ou por interação eletrostática com base 

no tamanho e/ou carga da espécie interferente. 
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1.3. O Eletrodo de Pasta de Carbono Modificado 

 

Os eletrodos de pasta de carbono são exemplos de modificação em 

compósitos. As pastas de carbono consistem em uma mistura homogênea de 

grafite em pó, uma substância redox (modificador) e um líquido orgânico 

hidrofóbico (óleo mineral, óleo de parafina, óleo de silicone, etc.) colocados em um 

tubo de vidro ou polietieleno. A sua superfície é facilmente renovada, uma vez que 

a camada mais externa pode ser removida, por lixamento ou corte. O pó de grafite 

utilizado na preparação da pasta deve ser de alta pureza química, baixa 

capacidade de adsorção de oxigênio e impurezas eletroativas, e apresentar uma 

distribuição granulométrica uniforme. O aglutinante, cuja função é dar consistência 

à mistura e também preencher os interstícios entre as partículas de grafite, deve 

ser eletroinativo, quimicamente inerte, imiscível com a água, apresentar baixa 

volatilidade e não conter impurezas [8]. 

Os eletrodos de pasta de carbono modificados têm sido muito utilizados na 

determinação de analitos inorgânicos e orgânicos. A maioria dos modificadores 

usados nestes eletrodos permite sua utilização principalmente em técnicas que 

envolvem acumulação (pré-concentração) e/ou atividade eletrocatalítica. Nos dois 

casos espera-se que a modificação dos eletrodos aumente o desempenho 

analítico dos mesmos diminuindo o limite de detecção e/ou aumentando a 

seletividade [8]. 

O eletrodo de pasta de carbono (EPC) foi introduzido por ADAMS em 1958 

[11]. O EPC foi desenvolvido quando esse pesquisador tentava preparar um 
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eletrodo gotejante de pasta de carbono contendo 1 grama de grafite e 7 mL de 

bromofórmio, para ser utilizado em potenciais mais positivos, nos quais o mercúrio 

metálico apresenta oxidação. Entretanto, tal eletrodo gotejante de carbono não foi 

possível de ser aplicado devido à alta resistência elétrica causada pelo 

componente líquido orgânico (aglutinante), utilizado na preparação. 

Entretanto, aumentando o teor de grafite, ADAMS et al. [12-14] prepararam 

uma pasta, que foi usada com sucesso em determinações voltamétricas de 

diversos analitos em região anódica [12] e catódica [13]. Outros estudos 

envolvendo o efeito da composição da pasta de carbono, utilizando vários 

hidrocarbonetos líquidos e alguns tipos de pó de grafite espectroscópico [14] 

foram conduzidos, visando melhorar seu desempenho. O primeiro EPC modificado 

foi desenvolvido por KUWANA e FRENCH [15]. Nesse trabalho pioneiro, esses 

pesquisadores investigaram o comportamento eletroquímico de alguns compostos 

orgânicos como ferroceno, antraquinona e 5-aminobenzofenona, os quais foram 

usados como aglutinante na preparação de algumas pastas [16]. Foi demonstrado 

que a modificação da pasta de carbono com aqueles constituintes proporcionava 

ao eletrodo características eletroquímicas do material usado na composição da 

pasta. Esses pesquisadores também observaram que as correntes de pico dos 

voltamogramas obtidos com os eletrodos modificados variava proporcionalmente 

com a concentração do modificador adicionado à pasta. Conseqüentemente, 

diversos trabalhos foram propostos com respeito à modificação da pasta de 

carbono, visando sua aplicação em estudos eletroquímicos [17,18]. 
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O primeiro eletrodo de pasta de carbono modificado quimicamente foi 

proposto por CHEEK e NELSON [19] em 1978. Esses pesquisadores introduziram 

grupos funcionais de dietilenotriamina na superfície do carbono para pré-

concentração de prata.  

A contribuição mais importante para a difusão dos eletrodos de pasta de 

carbono foi apresentada por RAVICHANDRAN e BALDWIN [20], 1981. Neste 

trabalho, foi proposta a técnica da mistura direta do modificador com a pasta de 

carbono, como um modo conveniente para se fazer a modificação. Foi examinado 

também, o comportamento eletroquímico de uma série de eletrodos de pasta de 

carbono, contendo quinonas, com o objetivo de avaliar o desempenho desses 

como eletrodos quimicamente modificados. Em particular, foram demonstradas a 

versatilidade, estabilidade e facilidade de operação desses eletrodos. Os autores 

também descreveram a utilidade na catálise de reações de eletrodo normalmente 

irreversíveis, como a do ácido ascórbico e do NADH.  

Desde então, vem ocorrendo um crescimento significativo na quantidade de 

publicações sobre a utilização desses eletrodos, tanto para as determinações 

voltamétricas diretas, como para as detecções amperométricas em sistemas em 

fluxo [21]. 
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1.4. Ditiocarbamatos 

 

1.4.1. Introdução 

 

Os ditiocarbamatos (DTCs) são formados pela reação entre aminas 

primárias ou secundárias e dissulfeto de carbono em meio básico. Uma 

apresentação bastante interessante a respeito destes compostos é feita por 

KITSON [22]. 

A estabilidade dos DTCs em solução é dependente do pH e foi investigada 

por vários autores [23,24]. CHAKRABARTI et al., após exaustivos estudos, 

propuseram um intermediário de decomposição protonado [25,26]. Esses autores 

observaram que a grande vantagem de DTCs cíclicos é sua estabilidade em 

solução, quando comparados aos derivados de aminas alifáticas [26]. 

Os derivados de aminas cíclicas, nos quais o nitrogênio é heteroátomo do 

anel amínico, apresentam maior estabilidade em solução que os derivados 

monossubstituídos, sugerindo que derivados de pirrolidina, piperidina, 

homopiperidina, morfolina, entre outros, sejam promissores quanto à modificação 

de eletrodos, pois estes poderiam ser usados em uma faixa ampla de pH [27,28]. 

 

1.4.2. Aplicações dos Ditiocarbamatos 

 

Estes ligantes e seus complexos foram amplamente investigados quanto às 

suas aplicações em agricultura, medicina e indústria [29]. Nestes casos, são 
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usados como bactericidas e fungicidas, coadjuvantes no tratamento da AIDS, 

câncer e tuberculose, remoção de metais pesados em organismos vivos, agentes 

de cura de borracha, como apresentados em artigos de revisão [29,30] e até em 

componentes de material fotográfico * **. 

 

1.4.3. O Comportamento Eletroquímico dos Ditiocarbamatos 

 

Estudos do comportamento eletroquímico dos complexos de DTCs com 

metais também foram descritos, inicialmente em meio não aquoso, devido à baixa 

solubilidade de seus complexos em água [31]. Entretanto, esta propriedade de 

baixa solubilidade vem sendo pouco aproveitada na preparação de eletrodos 

modificados, para determinação de substâncias de interesse analítico. Neste caso, 

o complexo poderia agir como um intermediário de transferência de elétrons entre 

o analito e a superfície eletródica, tornando o eletrodo mais sensível e/ou seletivo. 

Efeitos, como por exemplo, eletrocatálise, poderiam ser observados usando 

complexos de metais adequados, a exemplo do que se observa com outros 

modificadores 

 

 

* FUKUMOTO, H.; TANAKA, K.; KAWAGISHI, Y. Jpn. Kokai Tokkio Koho, J.P.  61.246.760, 
1986.  apud COUTO, Andréa Boldarini.  Investigação do comportamento térmico de 
complexos anidros de pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 2001.  113p.  Dissertação 
(Mestrado) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
** FUKUMOTO, H.; TANAKA, K.; KAWAGISHI, Y. Jpn. Kokai Tokkio Koho, J.P.  61.246.757, 

1986.  apud COUTO, Andréa Boldarini.  Investigação do comportamento térmico de complexos 
anidros de pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 2001.  113p.  Dissertação (Mestrado) - 
Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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Poucos trabalhos podem ser encontrados na literatura descrevendo a 

preparação de eletrodos de pasta de carbono modificados com derivados de 

ditiocarbamatos, sendo exemplos os trabalhos de NALINI e NARAYANAN [32,33], 

nos quais complexos de DTCs são usados para preparar eletrodos de pasta de 

carbono modificados. 

Outros exemplos de trabalhos apresentados envolvendo DTCs derivados 

de aminas cíclicas e técnicas eletroquímicas são descritos na revisão bibliográfica 

a seguir. Deve-se notar que a maioria dos compostos de DTCs são usados em 

meio não aquoso. 

NALINI e NARAYANAN [32] prepararam um eletrodo de pasta de carbono 

modificado com um mediador redox, o difenilditiocarbamato de rutênio III. Estudos 

de pH, eletrólito e velocidade de varredura foram otimizados utilizando a 

voltametria cíclica. Determinações amperométricas e estudos de estabilidade do 

eletrodo foram desenvolvidos para determinação de cisteína e glutationa. Para 

cisteína obteve-se resposta linear entre 0-15,20 mg L-1, desvio padrão de 0,0756 

para 10 determinações, com coeficiente de correlação r = 0,9992. Para glutationa 

obteve-se resposta linear entre 0-30,40 mg L-1, desvio padrão de 0,1449, com r = 

0,995. Voltamogramas hidrodinâmicos foram também estudados para a oxidação 

eletrocatalítica de compostos sulfídricos. 

NALINI e NARAYANAN [33] prepararam um eletrodo de pasta de carbono 

modificado com um mediador redox, o difenilditiocarbamato de rutênio III. Através 

de certas condições de pH, e usando a voltametria cíclica, foi possível determinar 
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o ácido ascórbico com resposta linear entre 2,5-125 mg L-1 e limite de detecção de 

5,0 mg L-1. 

ALMIRALL et al. [34] modificaram um eletrodo de prata com um 

ditiocarbamato derivado da ciclodextrina. O eletrodo foi capaz de discriminar sinais 

de nitrobenzoato e nitrofenol. Apenas os isômeros meta e para substituídos 

puderam ser determinados, o que foi atribuído à posição do isômero em relação 

às diferentes orientações do modificador na superfície de prata. 

BADR et al. [35] descreveram aplicações de eletrodos de membranas 

poliméricas modificadas com ditiocarbamatos de mercúrio(II) na determinação de 

sulfeto. Processos redox devem ser controlados para evitar a redução drástica da 

vida do eletrodo já que existem algumas limitações. Adições de cátions ou ânions 

com redes lipofílicas à membrana diminui a resposta a sulfetos, sugerindo que 

complexos de Hg(II) não são ionóforos do tipo carregador e nem neutros. 

Aplicações analíticas do eletrodo de sulfeto são demonstradas empregando como 

detector um sistema de injeção em fluxo acoplado a uma membrana permeável a 

gases para quantificar o sulfeto (via SO2) em várias amostras de vinho. 

ZIMA e van den BERG [36] apresentaram um trabalho sobre a 

determinação de arsênio total e arsenito, em água do mar, por voltametria de 

redissolução catódica, usando o ligante pirrolidinoditiocarbamato (Pyr). 
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FAN et al.* também estudaram a determinação de As por voltametria de 

redissolução anódica (ASV), utilizando o Pyr como complexante, aplicando o 

método em amostras biológicas, tendo chegado a limites de detecção da ordem 

de 1,3 x 10-10 mol L-1. As condições de trabalho não foram completamente citadas 

e discutiu-se um provável mecanismo para o processo de eletrodo. 

BOND e SCHOLZ [31] realizaram cálculos de dados termodinâmicos 

baseados em medidas voltamétricas de DTCs (derivados de várias aminas), na 

forma de seus complexos de mercúrio e chumbo, em eletrodo de grafite, sendo 

este um dos poucos trabalhos polarográficos em que é usado o meio aquoso, 

devido à baixa solubilidade dos complexos. Os MDTC foram fixados 

mecanicamente sobre o eletrodo e foram realizadas varreduras cíclicas, nas quais 

pela dissolução do complexo, por redução do metal, chegaram-se às constantes 

de estabilidade de diversos ditiocarbamatos com Pb e Hg, após o que os autores 

apresentaram gráficos de log ß
2
 em função do peso molecular do complexo, que 

são linhas retas. 

BOND e HOLLENKAMP [37] apresentaram estudos em diclorometano, 

usando eletrodos de Hg e Pt para acompanhar a redução de ditiocarbamatos de 

Zn e Cd (inclusive Pyr e Pip). A redução ocorreu em três etapas, sobre o eletrodo 

gotejante de mercúrio.  

 

* FAN, H.; CAI, Q.; LI, A. Fenxi Huaxue.  v.21, p.59, 1993.  apud CAVALHEIRO, Éder Tadeu 
Gomes.  Estudos termoanalíticos, de equilíbrio e de estabilidade de compostos de piperidino e 
pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 1995.  200p.  Tese (Doutorado), Instituto de Química de 
São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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BOND et al. [38] estudaram a formação de complexos mistos entre Pb, Hg 

e DTC em meio diclorometano. Os autores concluíram que a redução do 

Pb(DTC)
2
 ocorreu pela redução do chumbo e liberação de 2 ânions DTC- com 

uma pré-onda de adsorção. Também foram descritos estudos de voltametria 

cíclica em eletrodo de Pt.  

Em outro trabalho, BOND et al. [39] relataram o comportamento de 

complexos de Cd-DTC e disselenocarbamatos, no eletrodo gotejante de mercúrio 

(DME) em solução de diclorometano. A oxidação ocorreu por processo de 4 

elétrons e a redução em dois processos com 2 elétrons. Foram ainda obtidos 

espectros de massa dos complexos, nos quais foram observadas evidências de 

formação de dímeros. 

ICHIMURA et al.* apresentaram um estudo eletroquímico da redução e 

oxidação de complexos de Pyr extraídos com metilisobutilcetona (MIBK). Os 

autores observaram ondas de oxidação e redução para os complexos de Mn(II), 

Fe(III), Co(III), Ni(II), Cu(II), Zn(II), In(III), Sb(III), Tl(II), Pb(II) e Bi(III). O tratamento 

nernstiano das curvas forneceu as constantes de estabilidade dos complexos em 

MIBK. Observou-se também pré-ondas de adsorção na oxidação do ZnPyr.  

 

 

 

* ICHIMURA, A.; MORIMOTO, Y.; KITAMURA, H.  Bunseki Kagaku v.32, p.503, 1984.  apud 
CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes.  Estudos termoanalíticos, de equilíbrio e de estabilidade 
de compostos de piperidino e pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 1995.  200p. Tese 
(Doutorado), Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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van den BERG [40] descreveu um estudo sobre a determinação de zinco 

em água do mar usando Pyr e voltametria de redissolução anódica no  

eletrodo de gota pendente de mercúrio (HMDE). Com 10 minutos de pré- 

concentração, o autor descreveu a detecção de 5 x 10-1 
mol L-1 de zinco. Foram 

também estudados os efeitos de pH, tempo de pré-concentração, capacidade 

máxima de adsorção no HDME e interferentes. 

GOMISCEK et al.* estudaram através da polarografia de pulso diferencial 

os complexos MePyr, que apresentaram um pico em -0,7V em relação ao ECS, 

na faixa 5,0 x 10-7 – 1,0 x 10-1 mol L-1. 

KITAMURA et al. [41] publicaram um estudo sobre o comportamento 

polarográfico do complexo FePyr3 em MIBK, em meio de perclorato de 

tributilamônio. Os autores verificaram que o complexo oxida-se no DME com E½ 

= -0,63V, em relação ao ECS, num processo de 1 elétron. Detectou-se também 

uma onda de oxidação em -0,07V, a qual os autores atribuíram à dissolução do 

Hg pelo complexo. Este trabalho foi completado por ICHIMURA et al**. 

 

 

 

* GOMISCEK, S.; FRANCETIC, V.; VEBER, M.  Vestn. Slov. Kem. Drus., v.31, p.129, 1984.  
apud CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes.  Estudos termoanalíticos, de equilíbrio e de 
estabilidade de compostos de piperidino e pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 1995.  
200p.  Tese (Doutorado), Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
** ICHIMURA, A.; MORIMOTO, Y.; KITAMURA, H.  Bunseki Kagaku v.32, p.503, 1984.  apud 

CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes.  Estudos termoanalíticos, de equilíbrio e de estabilidade 
de compostos de piperidino e pirrolidinoditiocarbamato.  São Carlos, 1995.  200p. Tese 
(Doutorado), Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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Uma revisão bibliográfica sobre o comportamento redox de ditiocarbamatos 

de metais de transição foi feita por BOND e MARTIN [42]. 

Nesta revisão os autores apresentam 192 referências bibliográficas 

descrevendo o comportamento eletroquímico dos DTCs em solução usando 

várias técnicas. Os eletrodos de Hg e Pt foram os mais descritos e os complexos 

utilizados foram ditiocarbamatos de V(III), Cr(III), Mo(IV), W(IV), Co(III), Ni(II), 

Pd(II), Pt(II) e Cu(II), além destes descrevem-se trabalhos sobre DTCs de Mn(III), 

Fe(III), Ru(II,III e IV) e Os(III); os quais apresentam comportamento redox bem 

definido destacando-se o de Mn devido ao seu uso neste trabalho. 

Segundo BOND e MARTIN [42], as bases teóricas do comportamento 

redox de ditiolenos foram propostas por SCHRAUZER [43,44], que relacionou 

estas propriedades com a alta covalência e o tipo de delocalização eletrônica 

referente ao estado fundamental destes complexos. Schrauzer afirmou que a 

delocalização resulta da interação entre orbitais moleculares π de menor energia 

ocupados dos ligantes e os orbitais p simetricamente arranjados do metal, 

gerando um orbital molecular que fica com a menor energia entre todos, estando 

delocalizado sobre o complexo.  

Um comportamento típico de ditioleno poderia resultar de sistemas π-pares 

em seu estado neutro. Segundo esta classificação, quando o sistema é π-ímpar 

não deveria existir este orbital mais baixo para receber elétrons adicionais, 

implicando que o complexo deveria apresentar comportamento convencional. 
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No caso dos ditiocarbamatos, que formam complexos representados por 

anéis de 4 membros e pertenceriam à classe dos sistemas π-ímpares, na 

classificação de Schrauzer [43,44], há uma consideração feita por  

McCLEVERTY *, segundo o qual estes poderiam não se envolver em reações de 

transferência de elétrons. 

Experimentalmente, segundo Bond e Martin [42], deveria ser possível 

classificar os compostos comparando o comportamento de substâncias 

reconhecidamente π-ímpares com aquelas que se deseja estudar, entretanto na 

prática isto não é tão simples, devido às exceções, mesmo em sistemas 

reconhecidamente ímpares ou pares. 

Um outro ponto importante e confuso na literatura é o efeito do substituinte 

nos pares redox. A grande variação nos potenciais de oxidação e redução de uma 

série de 1,2-ditiolatos mostra a importância da origem do orbital π do ligante que 

se torna ocupado durante a redução [43-45]. 

Portanto, a real natureza dos processos redox envolvendo ditiolatos deve 

levar em consideração tanto a classificação π-ímpar ou par de Schrauzer e os 

efeitos dos substituintes, quanto a relevância da reversibilidade da reação. Além, 

é claro, do centro metálico. 

 

 

 

* Mc CLEVERTY, J.A.  Prog. Inorg. Chem., v.10, p.49,1968.  apud SCHRAUZER, G.N.  
Coordination Compounds with delocalized ground states. The transition metal derivatives of 
dithiodiketones and ethylene (1,2) dithiolates (metal dithienes).  Acc. Chem. Res., v.2, p.72, 
1969. 
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Os ditiocarbamatos não complexados apresentam processos redox, que 

dependem da natureza do eletrodo de trabalho. Usando mercúrio, este se 

complexa com o ligante de acordo com: 

 
2Hg + 2DTC -  2HgDTC + 2e                                   (1) 

2HgDTC -  Hg + Hg(DTC)2                                   (2) 

 
em meio ácido deve-se considerar a protonação do ligante, que influencia no 

comportamento eletroquímico: 

 
 

HDTC  H+ + DTC -                                           (3) 
Ka 

 
Sobre eletrodos de Pt (ou outro material inerte), os ligantes se oxidam, e 

predominam as reações de formação de dímeros ou outras reações de formação 

de bandas S-S [42]. 

A dimerização do dietilditiocarbamato para formação de tiuramdissulfeto é 

irreversível, sobre Pt em acetonitrila, com constante de velocidade estimada em  

2,0 x 105 mol-1 L s-1 [45]: 
ks  

[Et2NCS2
-]  Et2NCS2

•. + e                                      (4) 

 
2Et2NCS2

•  EtNC(S)S-S(S)CNEt2                        (5) 
kf 

Há outros caminhos além da dimerização via radical para formar o 

tiuramdissulfeto, entretanto, não há dúvidas de que este seja o produto final.  
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A eletroquímica convencional não seria capaz de distinguir os mecanismos 

de oxidação para reações tão rápidas. Em um trabalho mais recente, POTTEAU 

et al. [46] mostraram, usando resultados experimentais e simulações 

computacionais que o sistema é reversível e composto por pares redox. 

Em eletrodos de pasta de carbono, o tiuramdissulfeto também é o principal 

produto de oxidação [47]. 

 

1.4.3.1. Pirrolidinoditiocarbamato de Manganês(II) 

 

Dentre os pirrolidinoditiocarbamatos de Fe(III), Cu(II), Co(II), Mn(II), Zn(III), 

Ni(II) e Cr(III) de eletrodos modificados estudados no início deste trabalho, o que 

apresentou melhor comportamento foi o de Mn(II). 

Os ditiocarbamatos de Mn(II) não são estáveis ao ar, em meio úmido, 

entretanto, Couto [48] preparou uma série de pirrolidinoditiocarbamatos anidros 

para investigação de seu comportamento térmico. O objetivo daquele trabalho era 

determinar parâmetros da cinética de decomposição térmica destes compostos, 

sob influência da água coordenada ao metal. Dentre os compostos sintetizados 

por aquela autora, o [MnPyr2] foi obtido em meio de isopropanol anidro e 

atmosfera inerte (ver parte experimental para detalhes), após desidratação do 

MnCl2 e reação com NH4Pyr. 

O composto resultante apresenta coloração amarelo-clara e foi conservado 

em congelador (-20°C) acondicionado em tubos de filme fotográfico. Se cuidados 

não forem tomados observa-se uma rápida mudança de cor para marrom, que a 
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literatura atribui à oxidação do centro metálico para Mn(III) gerando o tris-

complexo [49]. 

Aparentemente, a preparação da pasta de carbono usando o complexo 

anidro [MnPyr2], óleo mineral e grafite, leva à estabilização do complexo, pois a 

pasta gera um ambiente hidrofóbico, e o complexo nele contido fica isento de 

contato com o ar. 

Novamente, os principais estudos eletroquímicos encontrados na literatura 

e envolvendo ditiocarbamatos de Mn(II), são feitos em solução não aquosa, 

devido à baixa solubilidade dos complexos. 

Bond e Martin [42] também investigaram o comportamento de dezesseis 

ditiocarbamatos do tipo MnDTC3 em acetona ou diclorometano, na presença do 

eletrodo de mercúrio e utilizando técnicas como voltametria cíclica, voltametria de 

pulso normal, coulometria e polarografia. Foram observados processos de 

redução de um elétron, com potenciais de meia onda entre +0,25 e +0,53 V 

(Ag/AgCl), sendo o processo reversível, e representado na Equação 6. 

MnDTC3  MnDTC3
+ + e                                           (6) 

Na presença do eletrodo de Pt, nos mesmos solventes processos 

reversíveis entre +0,06 e –0,23 V (Ag/AgCl), foram observados para a redução: 

               MnDTC3 + e  MnDTC3
-                                                 (7) 

Empregando a polarografia e usando eletrodo de mercúrio em meio de 

dimetilformamida observou-se a redução em duas etapas: 

MnDTC3 + e  MnDTC3
-                                                  (8) 

MnDTC3
- + 2e  Mn + 3DTC-                                             (9) 
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O segundo processo seria favorecido pelo uso de um solvente menos 

suscetível a processo de redução, como a DMF. Processos redox semelhantes 

poderiam ocorrer na interface eletrodo/solução e serem aproveitados em 

procedimentos eletroanalíticos, na determinação de espécies eletroativas. Assim, 

considerando que os complexos metálicos apresentam solubilidade relativamente 

baixa em meio aquoso pode-se sugerir seu uso como modificadores de eletrodos, 

mudando o enfoque dado nos trabalhos anteriores [42], nos quais se pretendia 

investigar seu comportamento voltamétrico em solução. 

 

1.4.3.2. A Determinação de Peróxido de Hidrogênio 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) representa um importante intermediário no 

meio ambiente, sistemas biológicos, como também em aplicações em efluentes 

industriais. Muitos métodos analíticos foram desenvolvidos para a determinação 

de peróxido de hidrogênio incluindo desde métodos ópticos a métodos 

eletroquímicos. Entre algumas aplicações, a determinação de peróxido de 

hidrogênio tem sido realizada em amostras de alimentos, formulações 

farmacêuticas, alvejantes e amostras ambientais [50]. 

A maioria das determinações eletroquímicas de H2O2 são feitas em 

eletrodos de platina [51]. 

Alguns exemplos de alternativas a este tipo de determinação e que podem 

ser encontradas na literatura, são apresentadas a seguir: 

 



Introdução 26 

MATOS et al. [52] desenvolveram um reator enzimático para determinação 

amperomética de H2O2 em um sistema de análise em fluxo. Neste caso as 

enzimas catalase e peroxidase foram imobilizadas em um reator de fase sólida. O 

detector era um microeletrodo de ouro recoberto com Pt, e o sistema apresentou 

limite de detecção (LOD) da ordem de 2,9 x 10-7 mol L-1. 

YAMAMOTO et al. [53] desenvolveram um outro sistema de fluxo usando 

um eletrodo de pasta de carbono embebido com peroxidase/ferroceno recoberto 

com Nafion para determinação de H2O2. O limite de detecção descrito é de 200 

fmol L-1 com linearidade até 25 µmol L-1. O sistema foi aplicado para detecção de 

glicose e ureato em soro usando uma pré-coluna contendo a correspondente 

oxidase tendo sido possível determinar glicose com LOD de 1,5 e 2,0  

pmol L-1 para ureato. 

ZEN et al. [54] utilizaram um sistema em fluxo para determinação de H2O2 

usando um eletrodo de óxido de carbono modificado com cobre imobilizado por 

“screen-printed”. Limites de detecção da ordem de 0,97 µmol L-1 foram observados 

com linearidade de até 200 µmol L-1. 

CAMPANELLA et al. [55] desenvolveram um biorreator em fase sólida para 

detecção de H2O2, baseado na evolução de O2 na reação enzimática de catalase. 

Um sensor amperométrico de oxigênio foi usado como detector. Os limites de 

detecção se mostraram dependentes do solvente. O sistema foi aplicado na 

determinação de H2O2 em formulações farmacêuticas e cosméticos. 

SCHWAKE et al. [56] desenvolveram um arranjo de 9 microeletrodos de 

platina conectados em paralelo para detecção de H2O2 e aplicaram em amostras 
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de H2O de piscina. Para evitar interferências o sensor foi recoberto com 

membrana de Nafion. Medidas em 3 mol L-1 de KCl foram feitas com E = +0,67V e 

os resultados foram compatíveis com o método recomendado pela norma DIN 

(método padrão alemão). Respostas lineares entre 1 - 120 mg L-1 foram obtidas. 

SCHACHL et al. [50] usaram um eletrodo de filme fino de carbono 

modificado com MnO2, o qual foi aplicado como detector em sistema de análise 

em fluxo a +0,48V (vs. Ag/AgCl). Após otimização de parâmetros experimentais 

como pH, potencial de detecção e outros, o método apresentou resposta linear 

entre 0,005 e 10 mg L-1 (1,47 x 10-7 – 2,94 x 10-4 mol L-1) e limite de detecção de 

2,3 µgL-1 (6,76 x 10-8 mol L-1). 

GARJONYTE e MALINAUSKAS [57] descreveram o desempenho de 

eletrodos de pasta de carbono modificados com hexacianoferratos de ferro(II), 

cobre(I,II), cobalto(II) e níquel(II), na determinação de H2O2 com resposta de 0,2 

mA cm-2 para 1,0 x 10-3 mol L-1, em pH = 3,05. Os autores constataram que a 

resposta diminui quando os eletrodos são usados em pHs mais elevados, exceto 

para o cobre(I). 

Já MISHIMA et al. [58] modificaram um eletrodo de dióxido de titânio com 

hexacianoferrato(III) de potássio. O eletrodo modificado mostrou resposta mais 

ativa que o eletrodo não modificado. Com o hexacianoferrato, regiões de resposta 

linear entre 1,66 x 10-6 – 3,22 x 10-3 mol L-1, puderam ser observadas. 

HARRAR [51] desenvolveu um procedimento para determinação de 

peróxido de hidrogênio através de um método coulométrico com potencial 

controlado. Ocorre eletrocatálise do H2O2 em eletrodo de Pt à +0,93V (vs. ECS) 
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usando ácido sulfúrico como eletrólito-suporte. Diversas substâncias testadas não 

se mostraram interferentes na análise. Obteve-se um desvio padrão relativo de 

0,1% no intervalo de concentrações de 5,88 x 10-4 – 1,18 x 10-2. mol L-1. 

 

1.5. Técnicas Eletroanalíticas e análise em fluxo 

 

 O eletrodo modificado pode ser caracterizado utilizando técnicas 

eletroquímicas que investigam a natureza do modificador no substrato do eletrodo. 

A técnica eletroquímica aplicada está relacionada com as diferentes aplicações e 

funções básicas do eletrodo modificado. Especificamente neste trabalho utilizou-

se técnicas como: voltametria cíclica [1,2], cronoamperometria [1] e análise 

amperométrica por injeção em fluxo [59].  
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1.6. Justificativa e Objetivos deste Trabalho 

 Como o uso de ditiocarbamatos como modificadores de eletrodos é pouco 

explorado na literatura, o principal objetivo deste trabalho foi a utilização destes 

compostos na modificação de eletrodos de pasta de carbono, explorando a baixa 

solubilidade dos complexos de pirrolidinoditiocarbamatos em água, para utilizá-los 

na confecção de eletrodos para uso em meio aquoso. 

O pirrolidinoditiocarbamato, Pyr, é um ligante bastante usado em química 

devido à sua elevada estabilidade, mesmo em meio ácido [60], o que sugere 

estabilidade de resposta dos eletrodos com ele preparados em várias aplicações e 

matrizes diversas. 

Dentre os principais objetivos deste trabalho destacam-se: 

• Preparar eletrodos de pasta de carbono modificados com DTCs para utilização 

na detecção de moléculas de interesse biológico e/ou ambiental; 

• Avaliar as propriedades destes eletrodos em relação ao seu comportamento 

redox e entender por que são pouco explorados na literatura; 

• Avaliar o comportamento eletroquímico do ligante Pyr em relação à 

classificação de Schrauzer. 

• Avaliar o desempenho do pirrolidinoditiocarbamato de vanadila hidratado, 

como alternativa aos ditiocarbamatos anidros, na preparação de eletrodos 

modificados com esta classe de complexos, considerando que os complexos 

hidratados seriam mais fáceis de preparar. 

 


