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Resumo 

O petróleo pode ser definido como uma complexa mistura de compostos 

orgânicos e inorgânicos, com aspectos químicos e físicos muito peculiares, 

oriundos de diferentes atividades geológicas, biológicas e microbiológicas; seu 

aproveitamento depende diretamente de tais características, fazendo com que 

sua análise e classificação se tornem atividades de rotina altamente exigentes. 

Um dos componentes diretamente envolvidos neste contexto é o sulfeto, o 

qual, em altos níveis, deprecia e desvaloriza a matéria-prima, exigindo maior 

número de etapas de tratamento para que o mesmo se torne utilizável pela 

indústria de combustíveis. Diferentes agentes e métodos têm sido propostos 

como formas de remover sulfeto de tais matrizes, fazendo com que o 

monitoramento de tal componente e da cinética entre sulfeto e sequestrante(s) 

se torne alvo de constante estudo. O presente trabalho visa avaliar a 

aplicabilidade da análise voltamétrica por aplicação de pulso diferencial em 

gota de mercúrio para a quantificação de sulfeto e, por conseguinte, seu 

monitoramento em diferentes meios; tal abordagem tem por meta final o estudo 

da eficiência de diferentes agentes sequestrantes empregados para remoção 

de tal elemento. 

 

Palavras chave: petróleo, sulfeto, sulfeto de hidrogênio, sequestrante, 

voltametria 
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Abstract 

Oil can be defined as a complex mixture of organic and inorganic compounds, 

with very peculiar chemical and physical aspects, from different geological, 

biological and microbiological activities. Their use depends directly on such 

characteristics, making their analysis and classification become highly 

demanding routine activities. One of the components directly involved in this 

context is the sulfide which, at high levels, berates and devalues the raw 

material and requires a greater number of treatment steps, so that it becomes 

usable for the fuel industry. Various methods and agents have been proposed 

as ways of removing such sulfide matrix, causing the monitoring of such 

component and the kinetics between sulfide and scavenger(s) become subject 

to continued study. This study aims to evaluate the applicability of the 

voltammetric analysis by applying differential pulse in the mercury drop to 

quantify sulfide and therefore monitoring in different environments; such an 

approach has the ultimate goal to study the efficiency of different sequestering 

agents employed for the removal of such element. 

 

Keywords: petroleum, sulfide, hydrogen sulfide, scavenger, voltammetry 
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1 Introdução 

1.1 Eletroquímica 

A origem da eletroquímica vem de aproximadamente 1791, com a união 

entre a bioquímica e a eletricidade, a partir da observação de Luigi Galvani, 

quando estava dissecando um sapo, em relação à contração dos músculos da 

espécie quando estava recebendo energia elétrica. Esses estudos foram 

primordiais para a descoberta da corrente elétrica.   

Em 1801, com os estudos de Volta, comunicou a Sociedade Real de 

Londres, que com o uso de discos (chamados de eletrodos) alternados de 

cobre e zinco, separados por algodão embebido em solução salina, conseguiu 

inventar a pilha.  

Devido à grande influência de Volta, a importância da solução salina não 

foi considerada até 1834, quando, ao estabelecer as leis estequiométricas da 

eletroquímica, Michael Faraday (1791 – 1867) pôde demonstrar o papel do 

eletrólito nos processos relacionados à pilha. Curioso notar que para Faraday, 

eletrólitos são, como a terminologia sugere, substâncias capazes de sofrer 

separação por meio de corrente elétrica ou forte campo magnético, gerando 

íons (que significam "peregrinos", "vagabundos") [1, 2, 3].  

Também devido a essa descoberta, foi possível abandonar a ideia do 

átomo indivisível postulado por John Dalton (1766 – 1844) e iniciar estudos que 

culminariam, direta ou indiretamente, com a definição atual do modelo atômico. 

Mais tarde, já no século XX, Debye (1884 – 1966) e Hückel (1896 – 1980) 

descreveram, mesmo que de forma limitada e carente, a primeira teoria válida 

para explicar a condutividade de soluções iônicas e propor modelos para 

dissociações e ionizações [1, 2].  

Técnicas eletroanalíticas oferecem uma forma única para o acesso à 

informação química, bioquímica e física. Tanto a instrumentação quanto os 

princípios teóricos foram desenvolvidos de modo que até profissionais não 

especialistas, de áreas afins, consigam, por meio de suas aplicações, obterem 

informações adequadas aos seus estudos. 

A Eletroquímica envolve, desta forma, fenômenos químicos e/ou físico-

químicos ligados a separação de cargas, geralmente resultando nas suas 
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transferências, seja homogeneamente na solução, seja de forma heterogênea, 

na interface entre meios, como, por exemplo, um eletrodo [4]. Técnicas que 

envolvam as relações entre variáveis ou propriedades químicas com grandezas 

eletrodinâmicas mensuráveis constituem o cerne da presente monografia, as 

técnicas eletroanalíticas. 

Qualquer eletrodo imerso em uma solução eletrolítica gera uma região 

interfacial chamada de dupla camada. As propriedades dessa camada são 

muito importantes, visto influenciarem diretamente as medidas eletroquímicas. 

Tal região, considerando então, um eletrodo polarizado, pode se organizar e 

diversos fenômenos tomam lugar, atrações e repulsão de cargas gerando 

movimentos de íons, organizações internas e vicinais e até mesmo trocas 

efetivas de cargas entre componentes da solução e o eletrodo.  

Um dos mais simples experimentos consiste em se avaliar a relação 

entre aplicação de potencial sobre um eletrodo, denominado eletrodo de 

trabalho, e sua consequência direta em termos de corrente elétrica mensurável 

no sistema. As correntes observadas nestes sistemas são, efetivamente, a 

somatória de diferentes componentes, com maior ou menos relevância ou 

importância, podendo ser dividida em duas componentes principais: a corrente 

faradaica e a não-faradaica (ou capacitiva) [1-8].  

A corrente faradaica se origina através da transferência direta de 

elétrons, ou seja, um processo de oxidação em um eletrodo e de redução em 

outro. O processo  faradaico é, pois, governado pela lei de Faraday, que indica 

que a variação da concentração das substâncias devido a reações químicas no 

eletrodo é proporcional a corrente do processo.  

A corrente não-faradaica pode ter sua origem de duas formas: 

termodinâmica ou cinética. Quando o elétron não tem energia suficiente para 

ultrapassar a barreira energética da dupla camada, tem-se a origem 

termodinâmica. E quando a reação de transferência de elétrons não tem 

velocidade suficientemente grande, tem-se a origem cinética. Como no 

processo a corrente deve ser alternada, tem-se a inversão de polaridade dos 

eletrodos fazendo com que uma energia elétrica derivada da fricção dos íons 

em solução seja consumida e convertida à energia térmica. Cada eletrodo 
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nesse caso funciona como um capacitor, gerando assim a corrente capacitiva 

[1-8]. 

 

 

 Figura 1. Esquema reacional de uma espécie na superfície da dupla 

camada e no seio da solução (Adaptado de Skoog, D. A. et al., 2009) 

 

A Figura 1 mostra três regiões distintas onde a polarização pode ocorrer: 

o eletrodo, a região da dupla camada e no seio da solução. 

Independentemente dos processos intermediários a reação global é: 

 

Ox + ne- ⇌  Red (1) 

 

 Por mais que esses processos intermediários não influenciem na reação 

global, podem afetar a taxa com que essa reação ocorre, o que implica na 

limitação da corrente gerada. 

 Um dos processos é chamado de transferência de massa, envolvendo a 

movimentação da espécie Ox ou Red para a região interfacial ou o processo 

reverso. Quando esta etapa limita a taxa do processo global e 

consequentemente a corrente, tem-se a concentração de polarização. Alguns 

desses processos seguem por meio de uma reação química intermediária, no 

qual as espécies Ox’ e Red’ são formadas. Esses intermediários é que 

participam efetivamente da reação de transferência de elétrons.  
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Se a taxa de formação ou decomposição limita a corrente, a reação de 

polarição ocorre. Quando a taxa de um processo físico limita a corrente, como 

a adsorção, desorção ou cristalização, tem-se especificamente os casos de 

polarização por esses processos físicos. E por último, se a taxa de 

transferência de elétron for a mais lenta, ou seja, ela que limita a corrente, tem-

se a polarização por transferência de elétrons. Não é usual ter processos de 

polarização diferentes ocorrendo ao mesmo tempo [8]. 

 

1.1.1 Métodos Eletroanalíticos 

 

De forma simplificada, a Figura 2 apresenta e categoriza os principais 

métodos eletroanalíticos. Tais métodos variam bastante entre si e devem ser 

usados de acordo com a natureza da amostra e a concentração a ser 

monitorada. Elas podem ter alta seletividade, grande sensibilidade, baixos 

limites de detecção e modos de aquisição de sinal diferentes. 
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Figura 2. Métodos eletroanalíticos mais comuns (Adaptado de Skoog, D. A. et 

al., 2009) 

 

 Muitos tipos de métodos eletroanalíticos foram desenvolvidos e a grande 

maioria deles são geralmente utilizados e são mostrados na figura 2. Esses 
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métodos são dividos em interfaciais e não-interfaciais. Os métodos interfaciais, 

que são mais utilizados que os não interfaciais, consistem em um fenômeno 

que ocorre entre a camada superficial do eletrodo e a fina camada de solução 

adjacente a essa superfície. Já os métodos não interfaciais são baseados na 

ocorrência de fenômenos no seio da solução. 

 Os métodos interfaciais podem ser divididos em duas grandes 

categorias: métodos estáticos ou dinâmicos. O primeiro método, que requer 

medidas potenciométricas, são muito importante devido a sua alta velocidade e 

grande seletividade. Já os métodos dinâmicos, no qual requerem um grande 

controle da corrente elétrica na célula eletroquímica, são de muitos tipos. Em 

três desses métodos mostrados na figura 2, o potencial dessa célula é 

controlado enquanto as medidas de outras variáveis do sistema são feitas. 

Geralmente esses métodos têm larga faixa de sensibilidade (10-3 a 10-8 M). 

Sendo assim, grande parte dos procedimentos podem ser feitos com pequenos 

volumes, na faixa de microlitros, podendo atingir limites de detecção na faixa 

de picomol [4,7,8]. 

 

(a) Técnicas Voltamétricas/Polarográficas 

 

O campo da voltametria se desenvolveu a partir da polarografia, 

inventada pelo químico tcheco-eslovaco Jaroslav Heyrovsky, por volta de 1922-

1923, técnica que, em face de seu grande poder analítico, culminou com a 

premiação do autor com o Prêmio Nobel em Química, em 1959.  

Na polarografia, o eletrodo consiste em um capilar de vidro preenchido 

por mercúrio, o qual é polarizado e gotejado na solução contendo o(s) 

analito(s). Esta técnica foi muito utilizada para a especiação e quantificação de 

diversos íons inorgânicos e alguns compostos orgânicos em solução aquosa, 

especialmente em processos de redução de metais a baixas concentrações. 

 Em meados de 1950, no entanto, os métodos espectroscópios, apesar 

de não tão sensíveis e/ou seletivos para muitos casos, surgiram e substituíram 

a polarografia, especialmente por serem métodos robustos e facilmente 
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automatizáveis e dispensarem o uso do mercúrio (em face de sua toxicidade e 

preocupação incipiente com a toxicologia ambiental e ocupacional). 

Já por volta de 1965, os métodos voltamétricos sofreram grande 

aprimoramento, especialmente em virtude de grandes avanços em eletrônica e 

informática, o qual resultou na melhoria da sensiblidade e seletividade. 

Paralelamente, amplificadores de baixo custo se tornaram acessíveis fazendo 

com que o interesse nas técnicas voltamétricas fosse retomado [1-9]. 

Voltametria pode, então, ser definida como um grupo de técnicas 

eletroanalíticas no qual a informação sobre o analito é obtida pela medida da 

corrente como função de um potencial aplicado, sob condições de completa 

polarização de concentração, na qual a velocidade de oxidação ou redução do 

analito é limitada pela velocidade de transferência de massa do analito para a 

superfície do eletrodo.  

Nesse contexto, o potencial é o parâmetro ajustável e a corrente a 

resposta medida. O registro obtido, sob forma de corrente em função do 

potencial, é chamado de voltamograma e a magnitude da corrente obtida na 

transferência de elétrons durante o processo de oxi-redução pode ser 

relacionada com a concentração do analito e outros fatores experimentalmente 

controláveis. 

Para tal, utilizam-se mais rotineiramente, células de três eletrodos: 

eletrodo de trabalho, de referência e contra-eletrodo (ou auxiliar). Nesse 

sistema, quando há aplicação de uma diferença de potencial controlada e 

desejada, a corrente de resposta passará entre o eletrodo de trabalho e o 

contra-eletrodo, evitando que ocorra algum distúrbio no eletrodo de referência. 

 Com isso, o eletrodo de referência irá realizar o seu trabalho sem 

interferências, que é o de manter o potencial conhecido e controlado durante a 

medida. Como eletrodos de referência são empregados, geralmente, os 

eletrodos de Ag|AgCl e de Hg|Hg2Cl2 (calomelano saturado, ECS), ambos em 

meio de KCl aquoso saturado.  

O contra-eletrodo, tendo o papel de fechamento do circuito para 

passagem de corrente com o eletrodo de trabalho, é preparado com um 

material inerte e bom condutor, como platina, mas também é usado ouro, 

carbono vítrio e outros. O eletrodo de trabalho, por sua vez, deve ter área muito 
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bem conhecida e controlada, livre de variações significativas, tendo sua 

composição variável em função não apenas do analito, mas também do meio 

(pH, força iônica, entre outros) e do potencial aplicado, deve ser capaz de 

transmitir corrente sem se degradar e sem oferecer ao sistema correntes 

interferentes [8-11]. 

 

 

Figura 3. Célula eletroquímica composta por 3 eletrodos (Aleixo, Luiz Manoel. 

Voltametria: Conceitos e Técnicas. ChemKeys. São Paulo) 

  

Pela Figura 3 há uma entrada de N2, cuja função principal é a de 

expulsar o oxigênio dissolvido na solução. Quando se trabalha na região 

catódica, ou seja, de potencial negativo, na qual se deseja monitorar 

especialmente processos de redução, há a necessidade de retirar o oxigênio 

da solução, pois ele é um elemento eletroativo e pode reagir com a água, tanto 

em meio ácido, quanto alcalino ou neutro.  

Tal interferente produz duas ondas polarográficas, uma com potencial de 

meia onda, E1/2, ao redor de -0,05 V, e a outra, com E1/2 ao redor de -1,0 V vs 

ECS: 

 

Primeira onda: 

O2 + 2H+ + 2e- H2O2

O2 + 2H+ + 2e- 2H2O

meio ácido

meio alcalino ou neutro    (3)

(2)
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Segunda onda: 

O2 + 4H+ + 2e- H2O2

O2 + 2H2O + 4e- 4OH- meio alcalino ou neutro      (5)

meio ácido (4)

 

  

 Desaerar a solução deve, portanto, ser uma etapa crucial, visto que o 

surgimento de corrente de fundo proveniente das reações do oxigênio no meio 

pode interferir significativamente em algum processo que possa interessar. O 

gás borbulhado na solução deve ser inerte na faixa de potencial escolhido, que 

no caso é a região catódica. Os gases mais usados para este fim são: N2, Ar, 

Ne, He. O gás nitrogênio é o mais usado devido a sua fácil obtenção com alta 

pureza, bem como seu custo relativamente baixo e segurança em casos de 

acidentes [10].  

 Existem outros procedimentos relativos a remoção de oxigênio, um deles 

é que podem ser usados frascos lavadores de gás intercalados entre o cilindro 

de N2 e o recipiente polarográfico, contendo redutores que removerão o O2, 

purificando assim o nitrogênio que será borbulhado na solução. Também pode 

ser feito o uso de lavadores eletroquímicos, nebulizadores de nitrogênio, e 

redução química (pela adição de hidrazina, ácido ascórbico, sulfato de sódio, 

entre outros) [10,11]. 

  

(i) Voltametrias de varredura linear e cíclica 

 

A varredura linear consiste na variação linear do potencial em função do 

tempo (figura 4). Com isso é possível obter velocidades de varredura 

relativamente altas (cerca de 1000 mV s-1), mas geralmente a velocidade 

usada é de 2 a 5 mV s-1. 
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Figura 4. Forma de aplicação do potencial na varredura linear 

  

A corrente é medida de forma direta, em função do potencial aplicado. 

Desta forma a corrente total medida possui contribuições tanto da corrente 

faradáica (desejável) quanto da corrente capacitiva (ruído), o que prejudica em 

muito a aplicação desta técnica para aplicações quantitativas. Os limites de 

detecção obtidos por essa técnica, nas estimativas mais otimistas, são da 

ordem de 10-6 mol L-1.   

 A voltametria cíclica (figura 5) por usa vez, também é uma técnica 

voltamétrica simples, na qual é uma das mais utilizadas a fim de se obter 

informações qualitativas dos processos eletroquímicos. O potencial aplicado é 

na forma de uma onda triangular, começando em um valor onde nenhuma 

reação ocorre. Em seguida varia-se o potencial para a região catódica, 

ocorrendo a redução do composto e a formação de um pico que é proporcional 

a concentração do mesmo. Depois é feito o caminho inverso obtendo o pico da 

região anódica. Esta é uma técnica muito importante no estudo mecanístico de 

reações redox [8,11]. 
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Figura 5. Aplicação do potencial na voltametria cíclica. A) Onda triangular e B) 

Voltamograma de um sistema reversível 

 

(ii) Técnicas de pulso 

 

O degrau de potencial é a base para as voltametrias de pulso. Essas 

técnicas foram incialmente desenvolvidas para o eletrodo gotejante de 

mercúrio, com a finalidade de sincronizar os pulsos com o crescimento da gota 

e reduzir a contribuição da corrente capacitiva por ocasião da amostragem de 

corrente ao final do tempo de vida da gota como eletrodo. Após aplicação do 

pulso de potencial, a corrente capacitiva se extingue mais rapidamente do que 

a corrente faradaica, portanto a corrente é medida no final de cada pulso. Este 

tipo de amostragem tem a vantagem de um incremento na sensibilidade e 

melhores aplicações analíticas. Em eletrodos sólidos tem-se uma vantagem 

adicional de discriminar reações de adsorção contra reações de bloqueio [7].  

 

ii.1 Voltametria de pulso diferencial 

 

Na voltametria de pulso diferencial, do inglês diferencial pulse 

voltammetry (DPV), pulsos de amplitude fixos sobrepostos a uma rampa de 

potencial crescente são aplicados ao eletrodo de trabalho. A Figura 6 ilustra 

esse mecanismo. 
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Figura 6. Representação dos sinais de excitação para voltametria de pulso 

diferencial  

  

 A corrente é medida em dois instantes, 1 e 2. A segunda corrente é 

subtraida da primeira e a diferença é plotada versus o potencial aplicado. O 

voltamograma resultante consiste de picos de corrente de forma gaussiana e é 

proporcional a concentração do analito. 

 O aumento da sensibilidade desta técnica pode ser atribuído a dois 

fatores: o aumento da corrente faradaica e a diminuição da corrente capacitiva. 

Com isso tem-se limites de detecção na faixa de 10-7 a 10-8  mol L-1 [8,12]. 

 

ii.2 Voltametria de onda quadrada 

 

 A voltametria de onda quadrada, do inglês square wave voltammetry 

(SWV), se diferencia da voltametria de pulso diferencial pela alta velocidade e 

alta sensibilidade. Um voltamograma completo pode ser obtido em menos de 

10 ms. 

 Na SWV, uma onda quadrada simétrica de amplitude ΔEp, tipicamente 

10 mV, é sobreposta a uma rampa de potencial no formato de escada. O 

degrau da escada e o período do pulso são idênticos e geralmente ficam em 

torno de 5 ms, como mostrado na figura 7. A corrente é medida duas vezes, 
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uma no final do pulso direto e outra no final do pulso reverso. A diferença entre 

as correntes medidas é plotada versus o potencial aplicado. Assim como na 

DPV, essa dupla amostragem garante melhor sensibilidade para a técnica 

[8,12] . 

 

Figura 7. Representação dos sinais de excitação para voltametria de onda 

quadrada 

 

1.2 Mercúrio 

 

O elemento metálico mercúrio foi usado durante séculos como veneno e 

medicamento, e atualmente é usado para muitos fins comerciais. Pré 

historicamente foram encontrados desenhos em cavernas que continham 

cinábrio, um mineral vermelho que contém sulfeto de mercúrio. Os romanos 

mineravam cinábrio para extrair o mercúrio e alquimistas o usavam para tentar 

extrair ouro de outros metais [13,15]. 

Atualmente, o mercúrio é obtido como co-produto do ouro e bauxita. Para 

fins medicinais ele pode ser usado como diurético, antisséptico, tratamento de 

pele, laxante, tratamento de sífilis e ainda é usado como veneno. Mercúrio 

também pode ser encontrado nas indústrias de bateria, termômetro e 

barômetro. 

É um dos dois elementos líquidos a temperatura e pressão ambientais 

presentes na tabela periodíca (sendo o bromo o segundo). Sua pressão de 

vapor a 25°C é de 1,85 x 10-3 mmHg, sendo, portanto, considerado volátil. 
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Como é facilmente volatilizado a temperatura ambiente, a rota de absorção é 

comumente a via respiratória. Em humanos, de 70% a 85% da dosagem é 

absorvida por essa via, sendo que menos de 3% é feita pela pele. Se o 

mercúrio for ingerido oralmente, menos de 0,1% é digerido pelo trato 

gastrointestinal, ou seja, é bem menos tóxico nessa forma de ingestão [13,14]. 

Íons de mercurio produzem efeitos tóxicos pela precipitação de proteínas, 

inibição de enzimas e ação corrosiva. O mercúrio tem alta afinidade pelos 

grupos carboxil, fosforil, amidas e aminas. Como as enzimas, tanto quanto as 

proteínas, possuem varios grupamentos desse tipo, as reações têm alta 

probabilidade de acontecerem caso haja uma pequena concentração de íons 

mercúrio. Uma vez que a ligação acontece, muitas das proteínas ficam inativas 

[13]. 

Uma das formas mais frequentes de ingestão de mercúrio é pelo consumo 

de peixes contaminados com metilmercúrio. Quando se tem a disposição de 

mercúrio elementar no oceano ou lagos, os planctons e outros 

microorganismos sequestram e transformam o mercúrio em metilmercúrio pelo 

seu próprio metabolismo, com isso os peixes que se alimentam desses 

microorganismos acumulam esse composto sem o menor risco para eles. Os 

humanos, consumidores dos peixes, acabam ingerindo o mercúrio de forma 

indireta e, para o nosso organismo, mercúrio é muito tóxico. Doses de até 0,3 

mg de metilmercúrio é considerado o limite para o consumo, acima disso pode 

acarratar em envenenamento crônico em um adulto de peso aproximado em 70 

kg [13]. 

O mercúrio e seus derivados possuem vários usos industriais, como em 

células eletrolíticas destinadas à fabricação de cloro (Cl2) e hidróxido de sódio 

(NaOH), em  lâmpadas fluorescentes, como fungicida,  germicida e em 

amálgamas para fins  odontológicos. Em menor quantidade, o mercúrio é 

utilizado na fabricação de alguns tipos de termômetros, termostatos, 

detonadores, corantes, pilhas e baterias. 

Existem outros compostos de mercúrio que também tem alta toxicidade, 

mas que só são encontrados em casos específicos: cloreto de mercúrio (II), 

sulfeto de mercúrio (II), nitrato de mercúrio (I) e (II), entre outros. 
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Embora por motivos nem sempre óbvios, até mesmo frequentemente 

controversos, a polarografia vem sendo até hoje utilizada, empregando 

portanto, eletrodos de mercúrio.[13-15] 

Sendo um ótimo eletrodo para regiões negativas, o mercúrio dificilmente 

tem sua substituição bem sucedida para fins analíticos práticos. Por outro lado, 

para seu emprego, tal material deve atender a um grau de pureza considerável, 

o que pode ser atendido de diferentes formas, permitindo, inclusive, o re-uso do 

mercúrio já utilizado.  

Para tal reaproveitamento são sugeridos alguns procedimentos, tais 

como: remoção de óxidos e sujeiras da superfície do mercúrio por filtração em 

papel de filtro; remoção de metais alcalinos como zinco e cádmio, pela agitação 

em solução HNO3 2 mol L-1 por 1 a 3 dias, utilizando um aspirador a vácuo (o 

aparecimento de bolhas indica o final do processo); destilação para remoção 

de metais nobres (ouro, prata, platina); lavagem com água, secagem, filtração 

e destilação pelo menos mais duas vezes [7]. 

 A despeito de sua toxicidade (já que níveis baixos de inalação podem 

acarretar em sérios problemas de saúde [13-15], dentro das condições 

experimentais e instrumentais já disponíveis, se torna irrelevante, uma vez 

atendidos os cuidados básicos. 

 

1.3 Petróleo 

 

O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, com odor característico e 

em geral, menos denso que a água e com cor variando entre o negro e o 

castanho escuro [16]. 

Embora objeto de muitas discussões no passado, hoje se tem como certa 

a sua origem orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e 

hidrogênio. Admite-se que esta origem esteja ligada à decomposição dos 

seres que compõem o plâncton - organismos em suspensão nas águas doces 

ou salgadas, tais como protozoários, celenterados e outros - causada pela 

pouca oxigenação e pela ação de bactérias. Estes seres decompostos foram, 

ao longo de milhões de anos, se acumulando no fundo dos mares e dos lagos, 
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sendo pressionados pelos movimentos da crosta terrestre e transformaram-se 

na substância oleosa que é o petróleo. Ao contrário do que se pensa, o 

petróleo não permanece na rocha que foi gerado - a rocha matriz - mas 

desloca-se até encontrar um terreno apropriado para se concentrar [16,21]. 

Tais terrenos são denominados bacias sedimentares, formadas por 

camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários. O petróleo aloja-se 

ali, ocupando os poros rochosos com forma de "lagos". Ele acumula-se, 

formando jazidas. Usualmente, ali são encontrados o gás natural, na parte mais 

alta, e petróleo e água nas mais baixas  [16]. 

As técnicas polarográficas vêm apresentando grande aplicabilidade na 

área de quantificação de sulfetos, polissulfetos, tióis, e outros compostos 

sulfurados, pois consegue ter grande sensibilidade, resolução e seletividade 

[17-18]. 

A indústria de petróleo tem grande interesse nesta área, pois o sulfeto é 

um contaminante causador de inúmeros problemas sendo o principal a reação 

do ácido sulfídrico com o ferro precipitando sulfeto ferroso (Kps de 8 x 10-19). 

Face aos teores de ferro nas tubulações, uma quantidade pequena de sulfeto 

pode causar problemas de corrosão e entupimento das tubulações [18-20]. 

 

1.3.1 Sulfeto e o petróleo 

 

O sulfeto de hidrogênio é um gás incolor, tóxico que é comumente 

reconhecido pelo seu odor característico de ovo podre. Ele está presente nos 

campos de petróleo e nas correntes de gás natural. Pode ser encontrado tanto 

em pequenas quanto em altas quantidades [21]. A sua remoção é sempre 

exigida por questões de segurança, meio ambiente e integridade estrutural. 

Sob condições normais de temperatura e pressão apresenta-se sob a forma de 

gás. A tabela 1 resume algumas características deste composto. 
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Tabela 1. Propriedades do H2S*  

Propriedade Resultado 

Peso Molecular 34,08 g mol-1 

Densidade 1,4 g L-1 a 25°C 

Ponto de ebulição -60,8°C 

Ponto de Fusão -85,5°C 

Solubilidade em água 1g em 242 mL a 20°C 

pKa 6,97 - 12,90 

*Dados obtidos de [21,23] 

Considerando sua volatilidade, e pKas, o pH exerce uma grande 

importância na estabilidade do H2S em soluções aquosas. Em pH alcalino, há 

predominância da espécie sulfeto e, sendo assim, os problemas de segurança 

ou odor serão minimizados. Entretanto quando essa água é descartada e vai 

de encontro a uma água mais ácida, pode haver o decréscimo do pH fazendo 

com que o H2S evolua no meio. Assim cuidados devem ser sempre tomados no 

tratamento de águas sulfuradas. 

A forma estável depende muito do pH do meio, isso pode ser observado 

pela Figura 8. Para valores de pH acima de 11 tem-se uma predominância de 

íons sulfeto, o que seria ideal para questões de segurança e medidas analíticas 

[21-23]. Estudos anteriores feitos com tiois, também mostram que a 

sensibilidade da polarografia também diminui com o decréscimo do pH do meio 

sendo mais um fato a corroborar a importância dessa medida [24]. 
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Figura 8. Diagrama de distribuição das espécies face a relação entre 

pKas e pH do meio. 

 

1.3.2 Origem do H2S 

 

O sulfeto de hidrogênio é encontrado na natureza, sendo proveniente 

dos campos de petróleo e gás natural, das águas subterrâneas, das zonas 

pantanosas, das jazidas de sal, de carvão ou de minérios sulfetados. É 

originário de processos geológicos baseados em diversos mecanismos físico-

químicos ou microbiológicos [19-21]. 

O ácido sulfídrico pode ser oriundo de diferentes mecanismos. Dentre 

essas maneiras, destacam-se duas: biótica e abiótica. O H2S de origem biótica 

é formado quando a água de injeção, água do mar, que é rica em sulfato, entre 

em contato com as bactérias redutoras de sulfato, presentes em poços. Essas 

bactérias são ativas quando entram em contato com ácidos como o ácido 

acético [19-22]. Esses ácidos são produzidos pelo contato da água de injeção 

com a água natural do reservatório (água de formação), geralmente na 

vizinhança do poço de injeção, uma região mais fria. O mecanismo pelo qual 

ocorre essa redução pode ser descrita como [20]: 

  

CH3COO- + SO4
2- + 3H+  2CO2 + H2S + 2H2O (6) 



19 

 

 

Já o processo abiótico produz H2S pela redução termoquímica do 

enxofre, tem-se a hidrólise de compostos orgânicos contendo enxofre e a 

hidrólise de sulfetos metálicos pelas seguintes reações [23]: 

 

H3C-{[CH2]n}-S-H3C  CXHY + H2S (7) 

  

H3C-{[CH2]n}-S-S-H3C  CXHY +H2S (8) 

 

 Outra forma é o tratamento das tubulações com ácido, justamente para 

limpá-las dos sais de baixa solubilidade que se formam. O FeS, é um dos mais 

problemáticos, sendo uma forma de minimização de seus efeitos é o 

tratamento das tubulações com ácido clorídrico, mas isso originaria o H2S 

novamente [21,24]:  

 

FeS + 2H+ → H2S(g) + Fe2+ (9) 

  

 Bahadori et al. (2006) sugerem alternativas para o processo de remoção 

do sulfeto no meio. Abordam-se três para contornar este problema: remoção de 

ferro livre, o que seria muito difícil devido que as tubulações são feitas de ferro, 

abaixamento do pH para ter o H2S em sua forma molecular precipitando pouco 

FeS, mas traria junto o problema de corrosão e inibição do H2S por meio de 

sequestrantes, mas é uma alternativa cara. 

 

1.4 Método de quantificação 

 

A caracterização de compostos contendo enxofre vem sendo algo 

desafiador sob a ótica da Química Analítica pois, alterações termodinâmicas no 

sistemas influenciam os equilíbrios químicos e, no caso da produção de 

petróleo, haverá significativa mudança de pressão e temperatura. 
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A polarografia vem se destacando por ser um método direto de 

quantificação de diversos cátions ou ânions capazes de gerar com o mercúrio 

sais de baixíssima solubilidade, dentre os quais alguns compostos sulfurados.  

O método mais efetivo e frequente quando a determinação visa ânions é 

a eletrodeposição de sais contendo mercúrio pela polarização anódica de tal 

eletrodo em uma dada solução: 

 

2Hg + 2X- Hg2X2 + 2e- (10) 

 

O sal insolúvel formado é precipitado como uma subcamada sobre a  

superfície do eletrodo de mercúrio. É importante assumir que não existem 

outros tipos de interação entre as partículas depositadas [7]. 

Esta técnica permite a caracterização dos diferentes compostos de 

enxofre em grupos, pois cada grupo teria uma interação diferente com o 

mercúrio. Os grupos são separados em: tiosulfato, cisteina, sulfito e sulfeto, 

sendo o último, o grupo alvo de estudo, que compreende o H2S, HS- e S2-. Este 

grupo reage com o mercúrio, oxidando o mesmo e formando um complexo 

insolúvel com Kps de 6,44 x 10-53 [7,25,29]: 

 

HS- + Hg HgS + H+ + 2e- (11) 

 

 Os polissulfetos seriam um interferente neste caso, pois apresentam um 

pico similar em potencial e forma. A reação geral é a seguinte [27]:  

 

Sn
2− + 2(n − 1)e− + nH2O → nOH− + nHS− (12) 

 

1.5 Sequestrantes de H2S 

 

Perante o problema do aparecimento de sulfeto de hidrogênio no sistema, 

alguns métodos para remoção do H2S têm sido estudados. Em face do prejuízo 

causado pela presença de sulfetos no petróleo, seus derivados e resíduos, seu 
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surgimento in situ se torna de relevante estudo, bem como o desenvolvimento 

de formas eficientes para sua remoção ou inativação. 

Um dos métodos descritos, e alvo do presente estudo, é a utilização de 

sequestrantes de sulfeto. O termo sequestrante de H2S se refere a qualquer 

composto químico que possa reagir com uma ou mais espécies de sulfeto e 

que o produto seja inerte, além de baixa toxidez [21,31,32]. 

Uma proposta conhecida [19] sugere que sulfeto poderia reagir com 

aldeídos precipitando enxofre elementar, o que também seria indesejado, pois 

teria o problema de obstrução das tubulações. Outra proposta seria explorar a 

reação do H2S com um grupo de compostos orgânicos chamados triazinanas 

[21,31,32], exemplificada na figura 9. 

. 

Figura 9. Fórmula Molecular geral de uma triazinana 

 

 Segundo Bakee et al. (2001), as triazinanas reagiriam de forma que os 

átomos de nitrogênio seriam substituídos pelo enxofre, de forma gradual [31]. 

Para a reação acontecer, seria necessário a protonação do anel e posterior 

ataque do sulfeto ao nitrogênio protonado e, por um mecanismo ainda não 

elucidado, haveria a troca do nitrogênio pelo enxofre, ocorrendo o sequestro. 

 Uma reação paralela e não menos importante seria a hidrólise dessas 

triazinas. Esta reação competiria com o H2S e seria algo indesejável. Para não 

haver essa competição, os testes devem ser feitos em pH alcalino, em torno de 

10, para que a concentração de íons H+ seja mínima [31-32]. 

 O sequestrante de H2S também pode ser utilizado quando da perfuração 

de um poço de petróleo. Por estudos prévios [21], seis propriedades principais 

descrevem um bom sequestrante: 

 

 1- A reação de sequestro deve ser rápida, completa e previsível. O 

produto deve permanecer inerte em todo processo; 
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 2- O sequestro deve ocorrer em qualquer ambiente químico e físico. Isso 

inclui uma ampla faixa de pH, temperatura, pressão, reações competitivas, 

condições de cisalhamento – todas em presença de diversas substâncias 

químicas ativas e sólidos encontrados no fluido de perfuração; 

    3- As características no fluido de perfuração não podem ser prejudicadas 

por um excesso de sequestrante, mesmo em altas temperaturas;   

 4- O sequestrante, assim como seus produtos de reação, não pode ser 

corrosivo para metais e matérias que estiverem em contato;  

 5- O uso do sequestrante não pode colocar em risco a segurança e a 

saúde das pessoas, ou poluir o meio ambiente; 

 6- O sequestrante deve ser amplamente disponível e economicamente 

viável para aceitação da indústria. Deve ter um baixo custo unitário e uma alta 

eficiência sob todas as condições de uso. 

 

 Tendo em vista essas propriedades, um bom sequestrante de H2S deve 

obedecer a regras rígidas: alta capacidade de absorção, pequena 

corrosividade, ser o menos tóxico possível, reagir rapidamente e ser 

economicamente viável, o que torna os sequestrantes uma gama de produtos 

bem restrita [21]. 
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2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a efeitividade de moléculas 

candidatas a ação de seqüestro de H2S. Dentre estas foram estudadas uma 

molécula sintetizada, um produto comercial e o formaldeído. 

Como objetivos específicos têm-se:  

- Otimização de parâmetros voltamétricos para determinação de sulfeto; 

- Monitoramento do pH e condutividade do sistema; 

- Estudo dos fatores tempo e temperatura na ação sequestrante do H2S;  

- Avaliação do comportamento das substâncias individuais e suas 

misturas. 
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3 Materiais e métodos 

 

3.1 Ensaios com sulfeto livre 

  

Inicialmente, foram feitos testes com solução diluída de sulfeto (0,312 

mM) para avaliar os melhores parâmetros. As determinações foram feitas no 

analisador voltamétrico VA 797 Computrace da Metrohm® (Suiça) composto de 

célula eletroquímica de três eletrodos (trabalho, micro gotas renováveis de 

mercúrio, contra-eletrodo – Pt, e eletrodo de referência – Ag|AgCl). 

 A solução estoque de sulfeto era preparada a partir do sulfeto de sódio 

sólido nonahidratado (Na2S . 9 H2O) e padronizado por titulação iodométrica, 

por ser uma técnica rápida, de baixo custo e com pouca interferência [33]. 

 O procedimento da titulação envolve algumas etapas: 

- Adição de 25,00 mL de IO3
- 0,017 mol L-1 e 10 mL de I- 10%; 

- Adição de 3 mL de H2SO4 1 mol L-1 e 5,00 mL de H2S a ser titulado; 

- Titulação com S2O3
2- 0,1 mol L-1 até coloração amarelo claro; 

- Adição de aproximadamente 5 mL de amido 1% para facilitar a 

visualização da cor (preto) 

- Prosseguimento da titulação até a viragem. As reações que regem o 

processo são três [34]: 

 

 

IO3
- + 5I- + 6H+ 3I2 + 3H2O (13)

H2S + I2 2H+ + 2I- + S (14)

2S2O3
2- + I2 S4O6

2- + 2I- (15)  

  

 O cálculo da concentração da solução de H2S é feito pela titulação de 

retorno, do inglês back tritation, já que o iodo que fica em excesso na solução, 

ou seja, que não é consumido pelo sulfeto de hidrogênio na reação (14), é 

titulado pelo tiosulfato. Com a quantidade de iodo total produzida pela reação 

(13) e a quantidade que foi titulada pela reação (15) calcula-se a quantidade de 

H2S, já que a relação molar é 1:1 entre o iodo e o sulfeto de hidrogênio. 
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 Com base ao resultado da padronização, soluções a 10 mg L-1, ou 0,312 

mmol L-1, eram obtidas por diluição direta da solução estoque. O eletrólito 

suporte escolhido foi uma solução aquosa de KNO3 e KOH a 0,1 mol L-1. Tal 

eletrólito era responsável pela estabilização do pH ao redor de 13, fazendo com 

que a parte majoritária dos íons presente em solução fosse de S2-, como visto 

pela Figura 8. 

 A técnica eletroanalítica escolhida foi voltametria por pulso diferencial, e 

os parâmetros avaliados da técnica foram: janela de potencial, amplitude de 

pulso, duração do pulso, amplitude do degrau de potencial e a duração do 

degrau de potencial.  

 Os parâmetros iniciais foram escolhidos de acordo com estudos prévios 

[35]. Tais parâmetros são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros Iniciais da Análise Voltamétrica 

Parâmetro Valor 

Tempo de Purga (s) 300 

Amplitude de pulso (V) 0,05 

Duração do pulso (s) 0,04 

Amplitude do degrau (V) 0,006 

Duração do degrau (s) 0,6 

Leitura (mV) -730 

  

 Primeiramente fixou-se a janela de potencial entre -0,3 e -0,9 V 

conforme descrito por Nascimento et al. (2000).  

3.1.1 Avaliação da amplitude de pulso 

 

 Os valores foram avaliados de forma crescente, iniciando tal avaliação 

em 0,025 V até 0,175 V , com incrementos de 0,025 V.  

3.1.2 Avaliação da duração do pulso 

 

 Os valores deste parâmetro foram avaliados também de forma crescente 

e começando em 0,01 s. Os incrementos foram arbitrariamente escolhidos até 

ser obtida uma resposta mínima do sistema. 
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 3.1.3 Avaliação do degrau de potencial 

 

 Este parâmetro seguiu o procedimento análogo aos anteriores, ou seja, 

os valores foram avaliados de forma crescente, sendo o incremento 

aleatoriamente estipulado. 

3.1.4 Avaliação da duração do degrau de potencial 

 

 Seguindo o procedimento feito, avaliou-se por último a duração do 

degrau em segundos. 

3.2 Ensaios com ORG 57 

 

 Segundo Bakke et al. (2001), as reações envolvidas poderiam se 

apresentar lentas e gradativas, sendo possivel que nem todos os nitrogênios 

fossem substituídos. Em função disto, foi preciso avaliar se o composto 

escolhido, dentro do intervalo de potencial a ser explorado, seria ou não 

eletroativo.  

 Os ensaios propriamente ditos, foram realizados a partir da mistura entre 

sulfeto (0,312 mmol L-1, solução recém preparada) e ORG 57 (3,12 mmol L-1), 

ou seja, o sequestrante sempre em concentração dez vezes mais alta que o 

analito. Desta mistura, uma alíquota de 0,1 mL era transferida para a célula 

voltamétrica e o sistema avolumado para 10,0 mL com o eletrólito suporte 

(solução KOH/KNO3 0,1 mol L-1). Com os parâmetros determinados, a purga do 

oxigênido dissolvido era realizada pelo borbulhamento de gás N2 durante cinco 

minutos, sendo interrompida imediatamente antes da realização da leitura.  

3.3 Ensaios com formaldeído 

 

 Segundo Nasr-El-Din et al. (2001), os aldeídos, cetonas e oximas, 

seriam funções orgânicas que conseguiram reagir com o sulfeto e ter um 

produto inerte, ou seja, funcionar como sequestrantes. Um exemplo prático 

usado foi o do formaldeído: 



27 

 

3CH2O + 3H2S
H+ S

S

S
+ 3H2O (16)

 

 Essa reação teria como produto o 1,3,5-tritiano, o qual é insolúvel em 

água, ácidos e hidrocarbonetos. Seria um produto adequado, já que precipita 

no meio e apresenta fácil identificação. Logo, o formaldeído seria uma saída 

para um bom sequestrante de sulfeto. 

 Em seguida se desenvolveu testes com solução de sulfeto e 

formaldeído, visando obter informações sobre o poder de sequestro do CH2O. 

 Os experimentos foram conduzidos da mesma maneira que os do ORG 

57. A mesma proporção entre concentrações foi usada, ou seja, o formaldeído 

foi testado com uma concentração dez vezes maior que o sulfeto.  

3.4. Ensaios com a mistura (formaldeído + ORG 57) 

 

 Semelhante aos ensaios anteriores, foram preparadas soluções de 

concentrações conhecidas e que fossem sempre dez vezes maior que a 

concentração de sulfeto no meio.  

 Medidas voltamétricas foram realizadas seguindo os mesmos 

parâmetros fixados anteriormente e os primeiros testes exploratórios 

mostraram grande eficiência da solução sequestrante. 

3.5. Ensaios com amostras comerciais 

 

 Foram obtidas amostras comerciais utilizados atualmente no mercado. 

Por razões técnicas e de propriedade intelectual maiores informações sobre as 

tais substâncias não foram obtidas. Os produtos foram denominados como II-

09 e II-10. A concentração utilizada nos ensaios foi calculada a partir da 

matéria ativa dos produtos. 

 Com o mesmo procedimento citado no item 3.2, foram feitos estudos 

desses produtos quanto à capacidade de seqüestro de H2S. Os resultados 

foram comparados com a mistura formaldeído + ORG 57. Os testes foram 

feitos nas temperaturas de 5 e 25°C. 
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4 Resultados e discussões 

4.1 Ensaios com sulfeto livre 

 

 Seguindo as condições experimentais de preparo de amostras, meios e 

condições voltamétricas previamente apresentadas, voltamogramas foram 

obtidos visando avaliação de parâmetros quantitativos e qualitativos das 

respostas analíticas a serem exploradas a posteriori. 

 Resultados iniciais para tais aplicações, em meio contendo sulfeto livre 

geraram voltamogramas típicos, conforme exemplo ilustrado na Figura 10. 

-900m -800m -700m -600m -500m -400m

U (V)

2.00n

4.00n

6.00n

8.00n

10.0n

12.0n

14.0n

I 
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)

 

Figura 10: Voltamograma do S2- livre. Concentração de 0,1 mg L-1. (amplitude 

de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; 

duração do degrau 0,6 s). 

 

 A partir desses estudos preliminares, procedeu-se a avaliação dos 

demais parâmetros, sempre fixando três e variando um. 
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4.1.1 Avaliação da amplitude de pulso 

 

 A variável amplitude de pulso foi estudada e, a partir dos resultados de 

altura e área de pico (figuras 11 e 12, respectivamente), obtendo-se algumas 

tendências interessantes e com relevância analítica.  

 

 

Figura 11. Avaliação da influência da amplitude de pulso sobre a altura de pico 

(amplitude de pulso variável; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau 0,6 s). 

 

Figura 12. Avaliação da influência da amplitude de pulso sobre a área de pico 

(amplitude de pulso variável; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 
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 Com base a essas duas interpretações é possível dizer que a maior 

resposta do equipamento, tanto em altura quanto em área de pico, é observada 

por ocasião da aplicação de um pulso com amplitude de 0,15 V, o que não 

significa que, necessariamente, seja o melhor nivel de tal parâmetro para a 

técnica. 

4.1.2. Avaliação da duração do pulso 

 

 O sincronismo e compatibilidade entre aplicação, duração e magnitude 

dos pulsos são cruciais para uma adequada aplicação dos sinais analíticos. 

Para tal, seguindo as condições já descritas, pode-se observar que pulsos 

rápidos, de curta duração, e relativa amplitude, geram sinais analíticos mais 

coerentes e aplicáveis, como pode ser constatado nas figuras 13 e 14.  

 

Figura 13. Avaliação da duração do pulso por altura de pico (amplitude de 

pulso 0,05 V; duração do pulso variável; amplitude do degrau 0,006 V; duração 

do degrau 0,6 s. ) 
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Figura 14. Avaliação da duração do pulso por área de pico (amplitude de pulso 

0,05 V; duração do pulso variável; amplitude do degrau 0,006 V; duração do 

degrau 0,6 s) 

 

 Como visto nas Figuras 13 e 14, é possível afirmar que o maior valor de 

resposta para tempo de pulso, tanto para altura, como para área de pico, é em 

0,01 s.  

4.1.3. Avaliação do degrau de potencial 

 

 Este parâmetro seguiu o procedimento feito pelos anteriores (4.1.1 e 

4.1.2), ou seja, os valores foram testados de forma crescente e o incremento foi 

escolhido de forma arbitrária. Interessante mencionar que, da mesma forma 

que os parâmetros anteriores, a compatibilidade entre degrau de potencial e 

demais aspectos, bem como entre este e o evento químico a ser observado 

devem ser levados em consideração. As figuras 15 e 16 reportam os resultados 

obtidos para a variável degrau de potencial em função de altura e área de pico, 

respectivamente. 
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Figura 15. Avaliação do degrau de potencial por altura de pico (amplitude de 

pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau variável; duração 

do degrau 0,6) 

 

 

Figura 16. Avaliação do degrau de potencial por área de pico (amplitude de 

pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau variável; duração 

do degrau 0,6 s) 

  

 Observando as Figuras 15 e 16, é possível dizer que o valor de 0,04 V 

teve um alto desvio padrão em relação aos demais, logo esse ponto não pôde 
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ser exatamente avaliado. Também não se teve um ganho significativo na 

variação do degrau de potencial. 

4.1.4. Avaliação da duração do degrau de potencial 

 

 Seguindo o mesmo procedimento do item anterior, avaliou-se o tempo 

de duração do degrau (segundos), cujos resultados são apresentados nas 

figuras 17 e 18. 

  

 

Figura 17. Avaliação do tempo do degrau de potencial por altura de pico 

(amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau variável)  
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Figura 18. Avaliação do tempo do degrau de potencial por área de pico 

(amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau variável) 

 

 É necessário ter o conhecimento que esses parâmetros precisam estar 

em sincronia com a formação dos filmes, assim como com o transporte de 

material e processo de troca de cargas, e com a rapidez na aquisição do sinal. 

 Analisando os dados obtidos é possível inferir que, dos parâmetros 

avaliados, amplitude de pulso e tempo de pulso afetam sensivelmente os 

valores de resposta. No caso da amplitude de pulso, tem-se um fator adicional 

que deve ser levado em consideração, uma vez que a área de pico tem um 

comportamento linear, o que não é observado para altura de pico. Isso pode 

ser explicado pela contribuição da corrente capacitiva no processo, pois, 

quanto maior a amplitude do pulso, maior a contribuição dessa corrente 

aumentando a área. Já a altura, esta só é influenciada até certo valor, pois a 

contribuição da corrente faradaica é maior e não se tem um ganho muito 

grande [3]. 

 É notório, observando as figuras 13 e 14, que quanto menor o tempo do 

pulso, maior a sensibilidade. Mas isso não significa que seja necessariamente 

o melhor sinal, pois depende do quão rápido o aparelho voltamétrico consegue 

captar essa resposta, ou seja, o valor da medida deve ser a mais sensível 
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possível, já que tempos de pulsos muito pequenos podem ocasionar captações 

de ruídos [3]. 

 Para as demais variações, degrau de potencial e tempo do degrau, não 

foram observados grandes ganhos na aquisição das respostas. Logo, não 

houve necessidade de mudar os parâmetros pré estabelecidos. 

 Com base na escolha das condições voltamétricas, foram obtidas curvas 

analíticas entre 0,025 a 0,30 mg L-1 (que correspondem a 0,78 a 9,36 μmol L-1) 

de sulfeto em pH 13, por meio de adições discretas de uma solução estoque 

1800 mg L-1 (56,25 mmol L-1), conforme demonstrado na Figura 19. 

Experimentos adicionais por adição de padrão foram realizados para 

verificação de ausência de influência de matriz na curva analítica. 

 

 

Figura 19. Voltamogramas e curva analítica referentes ao sulfeto. 

Concentrações em mg L-1: 0,025/0,050/0,10/0,20/0,30 (amplitude de pulso 0,05 

V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 

0,6 s) 
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4.2. Ensaios com ORG 57 

 

 Visando avaliar aspectos relativos a eletroatividade do composto em 

teste, quando submetido aos meios de análise propostos, voltamogramas de 

pulso diferencial foram obtidos e avaliados, conforme exemplo apresentado na 

figura 20.  

 

Figura 20. Voltamograma de uma solução de ORG 57 (0,0312 mmol L-1). 

(amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

 

 Com base ao voltamograma, nota-se que, na região a ser analiticamente 

explorada, o composto ORG 57 não apresenta pico ou eletroatividade, não 

interferindo, portanto, na obtenção de sinais analíticos. 

 Ensaios propriamente ditos foram realizados conforme descrito no item 

3.2, sempre imediatamente após preparo e purga de novas soluções, para 

evitar decomposições e/ou contaminações.  

 Como visto anteriormente, para a reação de sequestro ser efetiva, ela 

deve ser rápida e completa. Os resultados encontrados mostraram algo 
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diferente disso. Em princípio, era esperado um abaixamento da concentração 

de sulfeto no meio, visto que a adição de sequestrante é feita em excesso. 

Entrtanto, como pode ser observado na Figura 21, o sinal de resposta contendo 

a molécula ORG 57 se apresenta superior ao sinal da amostra com ausência 

da molécula. Uma sugestão para tal fato pode ser em função da possível 

volatilização do sulfeto na forma de H2S, o que diminuiria o seu sinal de 

resposta. Na presença da molécula ORG 57, o efeito sequestrante pode ter 

favorecido a permanência do sulfeto em solução. Tais resultados são 

corroborados por Vianna et al. (2011) [36].  

 

Figura 21. Voltamograma de uma solução de sulfeto com ORG 57 (em azul) e 

sulfeto livre (em preto) (amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; 

amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

4.3. Ensaios com formaldeído 

 

 Tendo em vista que a molécula sintetizada ORG 57 não apresentou 

resultado satisfatório como sequestrante de sulfeto, optou-se por estudar 

utilizando o formaldeído. 
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Pelo previamente exposto, seria interessante explorar mais de um composto no 

processo de sequestro de sulfeto. Para tal, e visando empregar o aldeído, 

individualmente ou em associação, novos experimentos foram conduzidos da 

mesma maneira que os descritos para o ORG 57. A mesma proporção de 

concentração também foi usada, ou seja, o formaldeído foi testado com uma 

concentração dez vezes maior que o sulfeto. A figura 22 apresenta o resultado 

utilizando formaldeído como sequestrante de H2S. 

 

 

Figura 22. Voltamograma do sulfeto livre e mistura com o formaldeído dez 

vezes mais concentrado. Sulfeto a 0,00312 mmol L-1 (amplitude de pulso 0,05 

V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 

0,6 s) 

 

 Observando o voltamograma, é notório que a adição de formaldeído não 

altera a altura nem a área do pico de sulfeto, nestas condições experimentais. 

A única diferença observada é o deslocamento do pico do sulfeto para, 

aproximadamente -0,65 V. Adicionalmente, não foi observado formação de 

precipitado de acordo com a equação 16. 
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 Tendo em vista a restrita eficiência individual, tanto para ORG 57 como 

para formaldeído, optou-se por testar uma mistura destas duas substâncias. 

 

4.4. Ensaios com a mistura (formaldeído + ORG 57) 

 

 Semelhante aos ensaios anteriores, foram preparadas soluções de 

concentrações conhecidas e que fossem sempre dez vezes maior que a 

concentração de sulfeto no meio, aplicando-se para análise, após purga 

adequada, as mesmas condições voltamétricas previamente descritas, 

obtendo-se voltamogramas, conforme exemplo apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23: Voltamograma exploratório com sulfeto a 0,00312 mmol L-1 (sinais 

mais altos) e mistura sulfeto, formaldeído e ORG 57 (1:10:10; sinal mais baixo) 

(amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

 

 Em adição, o acompanhamento de pH e condutividade foi realizado na 

mistura e na solução contendo somente sulfeto em três dias consecutivos, 
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obtendo-se os resultados resumidos na Tabela 3, que apresenta também a 

área de pico dos voltamogramas. 

 

Tabela 3. Estudo de pH, condutividade e área de pico  

 1° Dia 2° Dia 3° Dia 

Parâmetro Sulfeto Mistura Sulfeto Mistura Sulfeto Mistura 

pH 10,2 9,82 8,8 9,46 7,84 9,24 

Condutividade (μS/cm) 176 183,7 145,5 200 156,9 244 

Área de pico (x10-9) 1,68 - 1,59  - 0,48  - 

 

 

 Pela avaliação de tais dados, observa-se que o pH inicial do sulfeto livre 

em solução aquosa é de 10,2. Um valor plausível visto a hidrólise do Na2S em 

água e as reações de equilíbrio do H2S: 

 

H2S HS- + H+

HS- S2- + H+

Na2S 2Na+ + S2-

H2O H+ + OH-

(14)

(15)

(16)

(17)
 

 

 Com as reações acima, é possível explicar o comportamento do pH do 

sulfeto no tempo medido. Inicialmente o pH está em 10,2 por causa do 

consumo do H+ da solução visto a adição do sulfeto. Como há uma 

predominância da espécie HS- tem-se um acúmulo de íons OH- livre em 

solução causando o aumento do pH do meio. 

 A área de pico também sofre redução, pois o sulfeto em solução é 

convertido, tanto a HS- quanto à volatilização como H2S. Já a condutividade 

tem um comportamento anômalo, talvez discutível em termos de influência da 

difusão de CO2 para a solução, hidrólises, entre outros. 

 Com esses comportamentos estudados os testes foram para a fase de 

quantificação de sulfeto sequestrado. Novamente os experimentos foram feitos 

com os mesmos parâmetros obtidos na seção 3. Um exemplo dos resultados 
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obtidos, em termos de percentual de sulfeto seqüestrado, é apresentado na 

figura 24.  

   

 

  

 Figura 24: Porcentagem de sulfeto sequestrado em solução de 0,00312 

mmol L-1 de sulfeto com solução sequestrante dez vezes mais concentrada. 

(amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 0,04 s; amplitude do degrau 

0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

 

 Tendo em vista o resultado obtido, em cerca de 8,5 h todo o sulfeto da 

solução era convertido ou sequestrado.  A variável temperatura também foi 

incluída nos ensaios e, para tal, testes foram conduzidos a 5, 25 e 60ºC (figura 

25).  

 O cálculo da concentração de sulfeto sequestrado sempre será relativo, 

ou seja, além de obter as informações sobre as soluções sequestrantes, em 

paralelo, também se mede a quantidade de sulfeto livre em solução, pois, 

devido a sua volatilidade, é preciso considerar este fato no cálculo. 
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Figura 25: Porcentagem de sulfeto sequestrado com o tempo e com a 

temperatura. Sulfeto a 0,00312 mmol L-1. Temperaturas: 5C, 25C e 60C. 

Relação molar indicada na legenda (amplitude de pulso 0,05 V; duração do 

pulso 0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

  

 Os resultados obtidos indicam uma grande eficiência da mistura 

(1:10:10) para as temperaturas de 25 e 60°C, reagindo completamente em 

cerca de 3,5 h e, para a temperatura de 5°C, em 6 h cerca de 80% do sulfeto 

tinha sido sequestrado. A eficiência das misturas com uma menor 

concentração de ORG 57 foi sempre inferior, mostrando que a concentração de 

ORG 57 é um importante fator.  

 A partir desses dados pode-se dizer que essa solução sequestrante na 

proporção 1:10:10, é eficiente na remoção de sulfeto em solução aquosa. 

Desta forma torna-se interessante avaliar tal mistura frente aos produtos já 

existentes no mercado. 
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4.5. Ensaios com amostras comerciais 

 

 As amostras comerciais foram submetidas ao ensaio de seqüestro de 

H2S, de forma equivalente aos testes anteriores, considerando as 

concentrações de 20 mg L-1 (II-09) e 11,7 mg L-1 (II-10). A figura 26 e 27 

resumem os resultados obtidos com estes produtos, em comparação com a 

mistura ORG 57 + formaldeído, considerando as temperaturas 5 e 25ºC, 

respectivamente. 

 

 

Figura 26. Comparação da porcentagem de sulfeto sequestrado a 5°C com 

tempo. Concentração de sulfeto a 0,00312 mmol L-1. Concentração de II-09 a 

20 mg L-1 e II-10 a 11,7 mg L-1 (amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 

0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 
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Figura 27. Comparação da porcentagem de sulfeto sequestrado a 25°C com 

tempo. Concentração de sulfeto a 0,00312 mmol L-1. Concentração de II-09 a 

20 mg L-1 e II-10 a 11,7 mg L-1 (amplitude de pulso 0,05 V; duração do pulso 

0,04 s; amplitude do degrau 0,006 V; duração do degrau 0,6 s) 

 

 

 Tendo em vista os resultados obtidos, é possível dizer que em 

temperaturas mais baixas, tanto a mistura preparada quanto o II-09 

apresentam, aproximadamente, a mesma eficiência. Entretanto, em 

temperatura mais elevada, o produto comercial tem uma eficácia excelente, 

sequestrando instantaneamente todo o sulfeto, sem precisar de tempo 

adicional para a reação. 
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5 Conclusões 

 

 A voltametria de pulso diferencial com eletrodo de mercúrio se apresenta 

como uma ferramenta analítica rápida, segura e de baixo custo. A 

determinação de sulfeto foi estabelecida, com parâmetros operacionais 

otimizados, podendo ser constatado ausência de interferência de matriz, a 

partir de teste de adição padrão. 

 Uma das vantagens observadas foi a pequena quantidade de mercúrio 

utilizada em cerca de 5 meses de análises. Devido a preocupações em relação 

a esse elemento, o risco em relação à exposição do analista com o reagente é 

pequena. Outra vantagem é o baixo custo do eletrólito suporte. 

 A elevada higroscopicidade do reagente Na2S, que pode comprometer o 

preparo dos padrões em concentrações bem definidas, somada à baixa 

estabilidade da espécie sulfeto em solução, que pode ser convertido à H2S, são 

fatores limitantes à exatidão dos estudos. 

  Tanto a molécula ORG 57 como o formaldeído, estudados de forma 

individual, apresentaram ação sequestrante de H2S aquém do esperado. 

Entretanto, a mistura destas duas substâncias demonstrou ter aplicabilidade 

para tal propósito. 

 Com relação aos produtos comerciais, um destes apresentou destacada 

eficiência quando comparado às demais amostras estudadas.  A temperatura 

demonstrou ser uma variável influente no processo de seqüestro de H2S em 

solução. 

 Para estudos futuros, recomenda-se realizar ensaios com uma gama de 

produtos comerciais maior, assim como ampliando as variáveis concentração, 

pH, temperatura, entre outros.  
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