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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

A differential conductivimeter based on two
parallel cells was developed with the
purpose of increasing the selectivitiness of
the conductionmetrical method. The device
has a Wien link as a source of alternated
sinoidal potential (2V, 1,4 kHz), which was
equally applied to the cells. Due the
different composition of the two columns
along the parallel lines, the device can
detect small changes on the conductancy.
In this work, one of the columns was filled
with pig beans (rich in urease), while the
other one was filled with fragments of
glass. Both, the pig beans and the
fragments of glass, were selected in order
to have the size of 200 mesh. This system
was aplied in the indirect analysis of ureia
on samples of human urine, through the
detection of the enzimatically converted
carbonate and ammonia ions.
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

Um condutivímetro diferencial baseado em
duas células gêmeas dispostas

paralelamente foi desenvolvido com o
objetivo de se aprimorar a seletividade do

método condutométrico de análise. O
instrumento empregou uma ponte de Wien
para gerar um potencial alternado sinoidal

(2V, 1.4 kHz). Este foi aplicado às células
por uma ponte medidora, monitorando-se
as diferenças de condutância entre estas.
O instrumento pode ser usado para sentir
pequenas mudanças em condutância por
causa de diferenças de composição entre

duas colunas dispostas ao longo das
linhas paralelas. No trabalho em questão,

empacotou-se uma das colunas com feijão
de porco rico em urease, enquanto a outra

foi empacotada com porcelana moída,
ambos previamente peneirados sob as

mesmas condições 200 mesh. Este
sistema foi aplicado na análise indireta de

uréia em amostras de urina, através dos
íons carbonato e amônio gerados pela

urease.

PALAVRAS-CHAVE

Condutimetria diferencial,

uréia,

FIA.
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A condutometria constitui-se numa técnica baseada nas medidas de
condutância das soluções iônicas. Essa condutância, entretanto, resulta da soma
da contribuição individual de cada íon presente na solução. A concentração iônica
é inversamente proporcional à resistência do meio, e diretamente relacionada à
medida de corrente. A corrente tem caráter capacitivo e é gerada pela aplicação
de um potencial alternado, independendo portanto de reações específicas ao nível
de um eletrodo. Por essas razões, a condutometria, embora apresente alta
sensibilidade, peca pela ausência de seletividade (SOUTHAMPTON ELECTRO
CHEMISTRY GROUP, 1985; PLAMBECK, 1982; KISSINGER e HENIEMAN, 1996).

Neste contexto, a condutometria diferencial aparece como uma boa
alternativa para se minimizar este problema (ROHWEDDER e PASQUINI, 1991;
FATIBELLO-FILHO e BORGES, 1998; GRUDPAN, STRITHARA THIKHUN e JAK
MUNEE, 1998; JDNOVA et al., 1996; SAAD e WALLACH, 1992; FARIA e PASQUINI,
1991).

22222 EXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTALALALALAL

Condutivímetro  Diferencial

Basicamente, o condutivímetro apresenta três partes: a, b e c.

Parte (a): É constituída pela fonte para o sinal senoidal aplicado à ponte
de medida de condutância, baseada na ponte de Wien.

Os valores selecionados para os capacitores e resistores permitem a
ponte oscilar na freqüência de 1.4 kHz. A amplitude do sinal pode ser ajustada
pelo resistor variável P1 e um valor de 2 V foi escolhido para os experimentos
aqui descritos. A freqüência do sinal senoidal pode ser facilmente modificada
pela troca de elementos passivadores da ponte de Wien. O amplificador
operacional 741 (OP1) empregado pode parear com freqüências na faixa 50 Hz-
50kHz para um sinal de 2 V de amplitude.

O segundo amplificador operacional 741 (OP2) é simplesmente um estágio
tampão para suprir a corrente para a ponte. O máximo de corrente sobreposta
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desta unidade é de cerca de 20 mA como especificado para amplificador 741.

Parte (b) : É constituída pela ponte de Wien acoplada a uma instrumentação
amplificadora adequada para amplificar o sinal de forma diferencial entre os dois
braços da ponte. Um dos braços, o qual contém a célula C1, é a referência. A
solução em fluxo por esta célula deve ter uma composição iônica constante. O
outro braço é o braço indicador e contém a célula C2, usada para monitorar qualquer
mudança na composição iônica do fluido durante o procedimento de determinação.
A diferença na voltagem elétrica entre os braços é monitorada por amplificador de
instrumentação (STRITHARA THIKHUN e JAK MUNEE) construído a partir de
amplificador operacional 3140 (tipo FET) operacionais (OP3, OP4, OP5). A diferença
de voltagem resultante pode ser ajustada com potenciômetro P4. Este estágio
também contém um circuito para o ajustar à sensibilidade da ponte e para encontrar
o ponto de equilíbrio. O circuito é ligado a outro amplificador 741 (OP6), circuito
este usado como um comparador, cuja saída apresenta um retificador simples.
Primeiramente o usuário deve ajustar o máximo de sensibilidade colocando a chave
1 na posição  A. Uma comparação entre a voltagem no braço de referência da
ponte com ½ da amplitude do sinal senoidal aplicado à ponte pode ser acompanhado.

O potenciômetro P2 é ajustado até que o sinal do LED atinja estado de
emissão e/ou interrupção de luz. O ponto de equilíbrio  pode ser encontrado
ajustando o ponto B, comparando a voltagem no braço de referência com aquele
no braço indicador.

Potenciômetro P3 é agora utilizado; o mesmo LED em seu estado (ligado/
desligado), é usado para indicar a condição de equilíbrio. O valor do capacitor
usado para este estágio é apropriado para freqüências de trabalho de 1,4 kHz.

Parte (c) : A terceira parte consiste de um circuito baseado em outro
amplificador  741 (OP7), capaz de retificar o sinal a.c. obtido no estágio anterior,
evitando a perda de sinais pequenos causados pela queda de voltagem do diodo.
O sinal retificado é então mandado para um amplificador tamponado terminal
(OP8) e dele para um monitor de sinal externo acoplado a um PC.

A Figura 1 mostra como as células condutométricas de  fluxo são
construídas. Os eletrodos de aço inoxidável e filamentos de contato são alojados
dentro de 2 blocos de acrílico. Essencialmente, a constante da célula é
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determinada por um espaçador (G), com dimensão de fácil reprodução, colocado
entre 2 discos metálicos. O espaçador usado aqui tinha 3 cm de diâmetro, sendo
constituído de borracha estireno butadieno, com 0,5 mm de espessura e com
ranhura central de 20 mm de comprimento e 2 mm de largura.

Figura 1 - Célula condutométrica para análises em fluxo A, contato elétrico; B, parafuso
para fixar contato elétrico; C, O-ring; D, parafusos para fixar tubos de distribuição
da injeção de fluxo; F, eletrodos em discos de aço; G, espaçador de borracha;
H, O-ring para prevenção do contato dos eletrodos com solução de
termostatização; I; pino guia de montagem.

Outros equipamentos utilizados no sistema de injeção em fluxo

O sistema de injeção em fluxo (Figura 2) usado para a determinação de
uréia foi construído utilizando-se um tubo de polietileno de diâmetro interno de 0,8
mm. As duas colunas foram montadas com tubos de tygon  com diâmetro interno
de 1,5 mm,  uma das colunas foi preenchida com pequenos pedaços de feijão de
1 a 1,5 mm, na segunda coluna utilizou-se para preenchimento pedaços de
porcelana (200 mesh). Uma bomba peristáltica Ismatec IPC e tubos de tygon
também foram utilizados para bombeamento das soluções. Os sinais
condutométricos foram registrados com auxílio de um microcomputador
compatível  a um IBM/PC  com um  programa computacional escrito em linguagem
visual basic 3.0.
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Figura 2 - Sistema de injeção  para determinação de uréia através da conversão em
amônio e carbonato. C1 é a célula referência e C2 é a célula usada para monitorar
mudanças na composição iônica; A é  a coluna com porcelana e B é a coluna
contendo feijão de porco.

Reagentes, amostras e soluções padrões

Todos os reagentes e as soluções padrões foram preparados usando-se
água deionizada milli-Q. As soluções padrões de uréia foram feitas nas
concentrações de 0,1 a 10-5 mol L-1 em água deionizada e em soluções de KCl
de 5,0 x 10-5 a 10-3 mol L-1.

Para comparar o nível de resposta foram preparadas soluções de
(NH4)2CO3  de 10-4 a 10-2 mol L-1 e KCl de 5,0 x 10-5 a 5,0 x 10-3 mol L-1.

Como solução de arraste foi utilizada solução de KCl 10-5 mol L-1.

As amostras de urina obtidas de dois voluntários foram diluídas,
inicialmente, a 0,25%, e, posteriormente, diluídas usando um fator de 0,5.

2.12.12.12.12.1 ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento

a) Ligar condutivímetro e bomba peristáltica deixando fluir a solução de
arraste por 5 minutos.

b) Com um potenciômetro, ajustar sensibilidade e balanço.

c) Ajustar linha base entre 0 e –25 mV.
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d) Construir as curvas analíticas ou de referência a partir dos padrões.

e) Fazer contra-prova, eliminando-se as colunas.

f) Checar nível de resposta, utilizando soluções padrões de (NH4)2CO3

e KCl.

g) Testar método em amostras reais de urina.

33333 RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃO

Os melhores níveis de respostas foram obtidos quando se ajustou o
aparelho de modo que a linha base ficasse entre 0 e –25 mV.

A resposta para uréia a partir de sua conversão em íons NH4+ e CO3
-2

superaram nossas expectativas (Figura 3), sendo que se comparando os níveis
de resposta obtidos para uréia com os obtidos para as soluções de carbonato de
amônio (Figura 3) observou-se uma eficiência na taxa de conversão enzimática
da ordem 33%.
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Figura 3 - Comparação entre os perfis de resposta por FIA para uréia e carbonato de
amônio a partir de adições de concentrações iguais de cada composto (a - 10-3

mol L-1 , b – 5 x 10-3 mol L-1 e c - 8 x 10-3 mol L-1).
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A partir das análises das respostas obtidas por FIA para concentrações
entre 10-5 e 0,1 mol L-1, constatou-se que o sistema respondia a partir de
concentrações de uréia da ordem de 5,0 x 10-4 mol L-1 saturando-se a partir de
concentrações maiores ou iguais a 10-2 mol L-1. Observou-se para este sistema
uma faixa de resposta linear entre 10-3 e 8,0 x 10-3 mol L-1 (Figura 4).
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Figura 4 - Curva analítica para uréia obtida pelo sistema de injeção de fluxo proposto com
as colunas (a) e sem colunas (b).

Embora a resposta do sistema da uréia tenha sido bastante promissora,
sua aplicação em amostras reais de alta salinidade como urina carece de
otimização do método. Já que contribuições de outros íons que não só os
resultantes da conversão da uréia em íons NH4

+ e CO3
2- provoca distorção da

resposta, uma vez que o tempo de dispersão dos íons em cada coluna, dada as
suas diferenças físicas, é distinto. Neste contexto, foram feitas novas curvas
analíticas variando-se a composição eletrolítica das soluções de uréia.

A Figura 6 mostra os resultados obtidos para as injeções de uréia em diferentes
composições eletrolíticas, na qual a concentração de  uréia cresce de 10-3 à 8,0 x 10-

3, faixa na qual o sistema responde linearmente para a uréia, por outro lado a
concentração do sal, KCl foi mantida constante em concentrações que variaram de
0 à 10-4 mol L-1. Como pode observado pelo perfil dos picos, o sinal é reprodutivo em
concentrações de KCl menores que 7,5 x 10-5 mol L-1. Para concentrações salinas,
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entre 5,0 e 7,5 x 10-5 mol L-1 observou-se uma melhora na resposta, provavelmente,
por casua da  presença do KCl nas células do feijão facilitando a atuação das enzimas,
melhorando a taxa de conversão da uréia em íons NH4

+ e CO3
2- (Figura 5).
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Figura 5 - Influência do sal na resposta da uréia em sistema FIA. Curvas obtidas com a
injeção de uréia, a- 1,0 x 10-3, b- 2,0 x 10-3 mol L-1, c- 4,0 10-3 mol L-1, d- 6,0 10-3

mol L-1 e e-8,0 x 10-3 mol L-1, em A) água deionizada; B), C) e D) soluções de KCl
respectivamente nas concentrações de 5,0 x 10-5 mol L-1, 7,5 x 10-5 mol L-1 e 1,0
x 10-4 mol L-1.

A Figura 6 mostra as curvas analíticas correspondentes à figura 5. Nestes
gráficos pode-se inferir numa primeira instância que a melhor resposta é obtida
em soluções de uréia em KCl 5 x 10-5 mol L-1 (Figura 5 b), cujo coeficiente angular
é o maior (~10,9 L mol-1 mv-1), entretanto o melhor coeficiente de correlação foi
encontrado para as soluções obtidas em água deionizada, cujo coeficiente angular
foi de ~6,8 L mol-1 mv-1. Este valor foi muito próximo ao encontrado para soluções
preparadas em KCl 7,5 x 10-5 mol L-1. Em soluções mais concentradas de KCl
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ocorreu queda de resposta para uréia (Figura 5d e 6d). Esta inversão pode ser
atribuída à dispersão diferenciada ao longo das colunas.
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Figura 6 - Curvas analíticas obtidas para uréia em a) água deionizada, b) 5,0 x 10-5 mol L-1,
c) 7,5 x 10-5 mol L-1 e d) 1,0 x 10-4 mol L-1 de KCl.

A aplicação do sistema em amostra de urina apresentou o problema que
já havia sido identificado, em soluções de concentração salina muito elevada o
sistema apresenta diferenças consideráveis nas duas células, visto que essas
foram ajustadas para responder a diferença na condutividade  ocasionada pela
ação das enzimas contidas no feijão, ou seja, em concentração iônica moderada,
ambiente bem diferente quando se usa amostra real de urina humana, que contém
alta concentração salina. A partir da Figura 7 observa-se que não é possível
determinar a concentração de uréia em amostras reais, a partir dos dados para
uréia em diversas concentrações salinas, uma vez que as amostras de urina
foram preparadas a partir de diluições em água deionizada. Assim, tanto a
concentração de uréia, quanto de eletrólitos variaram ao longo das medições.



61Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5,  n. 2, p. 51-63, ago. 2001

� ��� ��� ���
� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ��

�

�

���
��

�  � � �
� ��� ��� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ��

�

�

���
��

�  � � �

�
�

�
� �

Figura 7 - Fiagramas obtidos com injeções de urina 0,25% diluída progressivamente por
fator 0,5 (A) e injeções de uréia nas concentrações de a- 1 x 10-3, b- 4,0 x 10-3

molL-1, c- 6,0 x 10-3 mol L-1 e d- 8,0 x 10-3 mol L-1 em KCl 5 x 10-5 mol L-1 (B).

Como pode ser observado a partir da Figura 8, este problema foi
solucionado trabalhando-se com a diferença dos dados obtidos utilizando-se as
colunas de feijão e porcelana (Figura 8A – curva a) e os dados obtidos sem as
respectivas colunas (Figura 8A – curva b). A subtração destes dados forneceu a
curva apresentada na Figura 8B, que parece representar justamente a resposta
da uréia, convertida pelo feijão, em NH4+ e CO3

2-.
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Figura 8 - Curvas analíticas obtidas para determinação de urina em sistema contendo
colunas com feijão de porco e porcelana moída (a) e sem o sistema de colunas
(b) e B: Curva obtida após subtração dos dados obtidos em A.
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Outrossim, esta medida diferencial, mais do que um artifício matemático,
foi um meio simples de eliminar os efeitos do alto teor salino das amostras de
urina. Este fato se confirma pelos valores de ∆E observados nas Figuras 6 e 8.

A extrapolação  do valor numérico do sinal obtido para concentração de
0,25% de urina (Figura 8b) quando aplicado à equação da reta (Figura 6a) resultou
em um valor de concentração de 2,0 mol L-1. Outrossim, este valor corresponde
ao valor normal médio da concentração de uréia em urina humana.
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O método proposto demostrou boa performance enzimática na conversão
da uréia em íons amônio e carbonato. Neste contexto, sistemas como o proposto,
apresentam-se como excelente alternativa no sentido de  solucionar o problema
da falta de seletividade da condutometria.
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Otimizar o sistema no sentido de corrigir ou igualar tempo de chegada da
amostra injetada em ambas células.

Aprimorar confecção das colunas aumentando sua vida útil que é limitada
pelo intumescimento de constituintes dos fragmentos do feijão, como o amido, o
qual causa um aumento de pressão do sistema, resultando em vazamentos das
juntas de conexão.
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