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Introdução 

Os metais são essenciais ao corpo humano por 
terem atividades biológicas, desempenhando um 
papel importante para manter a saúde humana. A 
deficiência destes elementos acarretam condições 
patológicas indesejadas.[1] Além disso, quando em 
excesso, os metais de transição contribuem com 
doenças neurodegenerativas; para se evitar o 
acúmulo destes no organismo são utilizados 
quelantes específicos a fim de evitar essa séria 
condição clínica.[3],[4] O quelante utilizado neste 
estudo é o Dietilditiocarbamato (Et2DTC), um 
organossulfurado de grandes aplicações. Disso 
decorre o interesse no estudo dessas interações 
entre as espécies e suas possíveis relevâncias 
biológicas.[2] 
Neste estudo, objetiva-se avaliar a interação entre o 
íon metálico Zinco e o ligante Et2DTC, utilizando a 
voltametria cíclica como ferramenta e eletrodo de 
carbono vítreo.   

Resultados e Discussão 
As medidas eletroquímicas foram realizadas 
utilizando o método de voltametria cíclica em KCl, 
0,1 mol.L-1. Foram realizados estudos do 
comportamento eletroquímico do íon metálico Zn e 
do ligante DTC no meio escolhido em eletrodo de 
carbono vítreo. Ambas mostram um processo 
adsortivo, como indicado na linearidade dos gráficos 
das figuras 1A e 1B.  
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Figura 1.  Variação da corrente de pico anódico em 
função da velocidade de varredura (entre 5 e 600 
mV.s-1) para (A) íon metálico Zinco; (B) ligante 
Et2DTC em eletrodo de Carbono Vítreo. 
 
Após essa avaliação deu-se início ao estudo da 
interação entre as espécies em solução, onde 
adições sucessivas do ligante foram adicionadas ao 

meio com o metal. Na figura 2 podemos ver um 
resumo dos voltamogramas obtidos neste estudo. O 
pico de corrente catódica do íon metálico é 
observado em -1,05 V, após a adição do ligante 
(proporção 1:1 metal:ligante), notamos um 
deslocamento para -1,13 V em um deslocamento 
em torno de 80 mV, indicando a complexação em 
solução. 
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Figura 2.  Voltamogramas cíclicos para: (___) ZnCl2, (___) 
Et2DTC e (___) Zn-Et2DTC. Velocidade de varredura 
100mV.s-1; eletrólito suporte KCl, 0,1 mol.L-1, eletrodo de 
referência Ag/AgCl. 

Conclusões 

No presente trabalho foi avaliada a interação entre o 
íon metálico zinco e o ligante Et2DTC. Essas 
interações foram observadas com a variação dos 
voltamogramas para o metal, ligante e complexo. 
Isso, a partir do deslocamento do pico de redução 
do íon metálico após a complexação em torno de 80 
mV. 
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