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palavras-chave 

resumo 

Voltametria de troca iónica, eléctrodos de filme fino de mercúrio, eléctrodos 
modificados, cloreto de polialilamónio, chumbo(l1). 

O presente trabalho descreve a preparação, optimização e caracterização de 
revestimentos de polielectrólito cloreto de polialilamónio (PAH), em carbono 
vítreo modificado com filme fino de mercúrio (TMFE). 
Foram exploradas as propriedades de troca ibnica e permeabilidade ao 
tamanho molecular, dos revestimentos de PAH, em relação a iões de um metal 
pesado (Pb) e a diversos compostos tensioactivos. Foram estudados os efeitos 
de determinados factores, nos sinais voltamétricos, tais como: quantidade de 
polielectrólito depositada no eléctrodo, composição, força iónica e pH da 
solução de revestimento e composiçáo da solução de electrólito. Avançaram- 
se considerações acerca do mecanismo de troca iónica. 
Mostrou-se que a acumulação do chumbo no filme de PAH é conseguida por 
troca iónica de clorocomplexos de chumbo, carregados negativamente, 
formados dentro da fase polimérica, rica em cloreto. De facto, embora o PAH 
seja um polimero trocador aniónico, há uma acumulação efectiva de chumbo, 
dentro do revestimento, o que resulta em sinais voltamétricos de onda 
quadrada com redissoluçáo anódica (SWASV) de idêntica intensidade, 
comparativamente ao TMFE sem modificação polimérica. As caracteristicas 
morfológicas dos diferentes revestimentos foram avaliadas através de 
fotografias de microscopia electrónica de varrimento (SEM). 
0 s  eléctrodos de carbono vitreolfilme de mercúrio revestidos com PAH 
revelaram estabilidade mecânica, sensibilidade, reprodutibilidade e boas 
propriedades anti-bloqueio. Deste modo, os eléctrodos modificados com PAH 
constituem uma interessante alternativa para a determinação de chumbo(l1) 
vestigial em amostras de água do marlestuarina, por voltametria de 
redissolução anódica. 



keywords 

abstract 

lonic exchange voltammetry, thin mercury film electrodes, modified electrodes, 
polyallylamine hydrochloride, lead(ll). 

The present work describes the preparation, optimization and characterization 
of polyallylamine hydrochloride (PAH) polyelectrolyte coatings on glassy carbon 
modified with a thin mercury film (TMFE). 
The ion-exchange properties and perm-selectivity of the PAH coatings towards 
the heavy metal Pb and severa1 tensioactive compounds were exploited. 
The effects of the polyelectrolyte loading, the composition of the electrolyte 
solution, the composition, ionic strength and pH of the casting solution, on the 
voltammetric signals, were studied and considerations on the actual exchange 
mechanism were advanced, 
The incorporation of lead in PAH film was achieved by ion-exchange of lead 
chloro-complexes, that are negatively charged and formed within the chloride 
rich polymer phase. In fact, in spite of PAH being an anion exchanger polymer 
there was an effective accumulation of lead within the coating, resulting in 
square wave anodic stripping voltammetry (SWASV) signals of identical 
magnitude compared to those at the bare TMFE. The morphologic features of 
the various coatings were assessed by scanning electron microscopy (SEM). 
The PAHKMFE coatings on glassy carbon electrode proved to be stable, 
sensitive, reproducible and fouling-resistant. Therefore, PAH modified 
electrodes can be an interesting alternative for the anodic stripping voltammetry 
of trace lead(ll) in estuarinelsea water samples. 
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Glossário de Abreviaturus e Simbolos 

Abreviaturas 

ASV - Voltametria de Redissolução Anódica (Anodic Stripping Voltammetry) 

AdSV - Voltametria de Redissolução com Acumulação Adsortiva (Adsorptive Stripping 

Voltammetry) 

BSA - Albumina de Soro Bovina (Bovine Serum Albuminine) 
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IHP - Camada Interna de Helmoltz (Inner Helmoltz Plane) 
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OHP - Camada Externa de Helmoltz (Outer Helmoltz Plane) 

PAH - Cloreto de Polialilamónio (Poly(Allylamine)Hydrochloride) 

PLL - Poli-L-Lisina (Poly-L-Lysine) 

PSA - Análise por Redissolução Potenciométrica (Potentiometric Stripping Analysis) 

PSS - Poli(estirenosu1fonato) (Poly(StyreneSu1fonate)) 

PVP - Poli(vini1piridina) (Poly(Viny1Pirydine)) 

RSD - Desvio Padrão Relativo (Relative Standard Deviation) 

SAM - Monocamada Auto-Montada (Self Assembled Monolayer) 

SCE - Eléctrodo de Calomelanos Saturado (Saturated Calomel Electrode) 

SEM - Microscopia Electrónica de Varrimento (Scanning Electron Microscopy) 
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Glossário de Ahreviuturus e Sin~holos 

SWASV - Voltametria de Onda Quadrada com Redissolução Anódica (Square Wave 

Anodic Stripping Voltammetry) 

SWV - Voltametria de Onda Quadrada (Square Wave Voltamnletry) 

TMFE - Eléctrodo de Filme Fino de Mercúrio (Thin Mercury Film Electrode) 

Sim bolos 

A- área superficial do eléctrodo, cm2 

a - amplitude do in~pulso em técnicas de impulso, V A 

c - concentração, mo1 dm" 

c" - concentração da espécie activa no seio da solução 

T - concentração superficial, mo1 dm-2 

D - coeficiente de difusão, cm2 s-' 

D,, - coeficiente de difusão aparente 

E - potencial eléctrico, V 

E" - potencial padrão de eléctrodo 

E,, - potencial de acumulação em técnicas voltamétricas de redissolução 

E,jçp~g - potencial de deposição do filme de mercúrio 

Ej -potencial inicial 

E, -potencial de pico 

AE - potencial de degrau (incremento de potencial) 

E,,- potencial anódico 

E,, - potencial catódico 

Ex- potencial de inversão, em voltametria cíclica 

F -  constante de Faraday (96485 C mofl) 

f - frequência de onda quadrada, Hz 

I- intensidade de corrente eléctrica, A 

I,,, - corrente capacitiva 

li.- corrente faradaica 

I, - intensidade de corrente de pico 

i, - corrente limite para a deposição do metal em voltametria de redissolução 



I,, - corrente de pico anódico 

I,, - corrente de pico catódico 

m - declive da recta de calibração voltamétrica, A mol-' dm3 

n - número de electrões transferidos 

N - número de moles 

Q - quantidade de carga eléctrica, C 

t - tempo, s 

ta - tempo de deposição em técnicas voltamétricas de redissolução (ou ta, - tempo 

de acumulação) 

tdep~g  - tempo de deposição do filme de mercúrio 

te, - tempo de equilibração, ao valor de E,,, após o passo de acumulação em 

técnicas voltamétricas de redissolução 

ti,, - tempo de impulso 

tx- tempo ao qual ocorre a inversão de um voltamograma cíclico 

T - período, s 

V H ~  - volume do eléctrodo de mercúrio, dm3 

v - velocidade de varrimento de potencial, V S.' 

W,,J - largura de pico a meia altura, V 
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O carbono vítreo tem sido muito utilizado em estudos voltamétricos devido às suas 

excelentes características, como a baixa permeabilidade a gases, ou o largo intervalo de 

potencial de utilização. O carbono vítreo serve ainda como suporte para a produção de 

filmes finos de mercúrio, permitindo a investigação de processos de redução e, 

nomeadamente, o uso de procedimentos voltamétricos de redissolução, com todas as 

vantagens que o mercúrio oferece como superfície de eléctrodo. No entanto, os eléctrodos 

sólidos, incluindo o filme de mercúrio, são muito sensíveis à ocorrência de adsorção de 

compostos tensioactivos, o que faz diminuir o sinal de corrente, podendo, mesmo, causar o 

bloqueio total e irreversível do eléctrodo [1].  

A modificação química de eléctrodos é uma forma de minimizar/eliminar este 

problema: o revestimento da superfície do eléctrodo com, por exemplo, um polímero de 

troca-iónica, previne o acesso de compostos indesejados à superfície e permite melhorar a 

sensibilidade e a selectividade das determinações [1-3]. Os revestimentos de polímeros 

como o Nafion (NA) e o poli(estireno sulfonato) (PSS) têm sido aplicados, com sucesso, 

na modificação de eléctrodos, com vista à determinação de catiões metálicos, em amostras 

de águas estuarinas [4-6]. No entanto, muitas espécies metálicas existem, neste tipo de 

amostras, sob a forma de aniões e, além disso, muitos compostos tensioactivos possuem 

carga positiva, quer nessas amostras, quer em amostras biológicas. Existirão, assim, 

vantagens em acumular metais sob a forma dos seus complexos aniónicos. 

Por seu lado, o polímero cloreto de polialilamónio, PAH, tem sido, extensivamente, 

aplicado na modificação de eléctrodos, especialmente na produção de montagens 

adsorvidas, “camada-sobre-camada”, LbL, com aplicações variadas, tais como os 

biosensores ou os dispositivos ópticos não lineares [7-16].  

 

Pretendeu-se, então, com o presente trabalho, preparar e caracterizar os eléctrodos 

de carbono vítreo revestidos com o polielectrólito PAH, para subsequente produção de 

eléctrodos de filme fino de mercúrio modificados (PAH-TMFE).  

O principal objectivo deste trabalho consistiu, assim, na abordagem de uma nova 

perspectiva (adsorção de camada única) do uso do polielectrólito PAH, para a modificação 

química de eléctrodos. Pretendeu-se avaliar o comportamento, destes filmes de PAH, na 

determinação de quantidades vestigiais de um metal pesado (chumbo(II)), por voltametria 

de redissolução anódica.  
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Deste modo, após se confirmar a sua aplicabilidade na detecção do catião chumbo, 

pretendeu-se conhecer algumas características e propriedades do revestimento de PAH. 

Para tal, estudou-se o efeito da variação de determinadas condições experimentais 

(quantidade de PAH depositada no eléctrodo, temperatura de secagem da película de PAH, 

pH, tipo de contra-iões e sua concentração na solução de revestimento, composição da 

solução de electrólito) nas características de incorporação dos revestimentos. Além disso, 

achou-se, também, importante caracterizar a morfologia dos revestimentos de PAH através 

da obtenção de imagens de microscopia electrónica de varrimento (SEM), as quais 

revelaram aspectos muito interessantes.    

Outro grande objectivo deste trabalho foi testar a possibilidade de aplicação dos 

eléctrodos de filme fino de mercúrio revestidos com PAH em condições semelhantes às de 

águas estuarinas. Avaliou-se, então, a sensibilidade destes revestimentos e a sua 

capacidade de anti-bloqueio, fazendo-se a comparação do seu desempenho com o dos 

eléctrodos de filme fino de mercúrio convencionais (TMFE).  
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As técnicas voltamétricas são um tipo de medição electroanalítica, obtida num 

eléctrodo de pequenas dimensões, em que a intensidade de corrente é registada em função 

do potencial eléctrico nele aplicado; a própria raiz da palavra voltametria, “voltam-“, 

indica que se trata de um palavra relacionada, simultaneamente, com potencial (“volt-”) e 

corrente (“am-“) [17,18]. O potencial aplicado irá induzir a ocorrência de uma determinada 

reacção de oxidação/redução de uma espécie na interface eléctrodo/solução. A voltametria 

possibilita, assim, o estabelecimento de relações directas entre a corrente medida e a 

concentração da espécie em causa. Podem ser determinadas várias espécies que reajam em 

diferentes potenciais aplicados, numa mesma experiência, sem a necessidade de qualquer 

passo de separação prévio [17]. Além disso, os métodos voltamétricos apresentam outras 

características vantajosas [6,19]:   

•  são sensíveis e caracterizados por baixos limites de detecção (e.g ≤ 10-6 M); 

•  podem dar informação acerca do estado redox, da ocorrência de  complexação da 

espécie em estudo, etc; 

•  podem ser usados em amostras turvas, coloridas ou que contenham partículas 

sólidas dispersas; 

•  o tempo necessário para a realização das análises é curto; 

•  a instrumentação e os materiais utilizados apresentam baixo custo (se 

comparados com as técnicas cromatográficas e espectroscópicas).  

 

 

 

1.1 Aspectos experimentais e instrumentação em voltametria 

 

Como já se disse, em voltametria monitoriza-se a intensidade de corrente em 

função de um potencial eléctrico. Este potencial é aplicado a um eléctrodo, denominado 

eléctrodo de trabalho, e implica a ocorrência de uma reacção redox, de redução ou 

oxidação, que gera a corrente eléctrica. O eléctrodo de trabalho é, assim, o eléctrodo em 

cuja interface ocorrem as alterações electroquímicas de interesse [18]. Existem vários tipos 

de materiais de eléctrodo, por exemplo, o mercúrio (cf. capítulo 2), carbono vítreo (cf. 

capítulo 2), grafite, pasta de carbono ou fibras de carbono [17,20]. 
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O circuito eléctrico (ou de polarização), pelo qual passa a corrente, é formado entre 

o eléctrodo de trabalho e o chamado eléctrodo auxiliar (de maior área que o primeiro). 

Existe, ainda, um outro eléctrodo - o eléctrodo de referência -, no qual não passa corrente e 

cuja função é proporcionar um potencial fixo, que não varie durante a experiência. O 

eléctrodo normal de hidrogénio (NHE) é o eléctrodo de referência para os potenciais 

padrão de eléctrodo, embora, no dia-a-dia, devido a dificuldades práticas e ao perigo a si 

associado (uma vez que envolve gás hidrogénio elementar), não seja utilizado [20]. Na 

prática, usam-se outros sistemas, como, por exemplo, o eléctrodo de calomelanos ou o 

eléctrodo de Ag/AgCl [20]. Neste trabalho, utilizou-se o eléctrodo de Ag/AgCl (sat. KCl 3 

M), que apresenta a seguinte semi-reacção [20]: 

 

 AgCl(s) + e-  ↔  Ag(s) + Cl-
(aq.)                   (E

ө
AgCl/Ag = 0.222 V vs. NHE)           (1.1) 

 

A equação 1.2 representa a equação de Nernst para este sistema; a partir dela é 

possível obter o valor de Esat (para [Cl-] ~ 3 M, Esat tomará o valor de 0.194 V). 

 

E = EөAgCl/Ag – 0.059 log [Cl-]                                                                               (1.2) 

 

Os eléctrodos referidos constituem o sistema de três eléctrodos (fig. 1.1), que é o 

sistema mais usado em medições voltamétricas com eléctrodos de dimensões milimétricas. 

 

 
     Fig. 1.1: Célula electroquímica de três eléctrodos [17].  

 

O oxigénio é apreciavelmente dissolvido em soluções abertas para a atmosfera 

(podendo atingir concentrações de valor ≥ 10-4 M), sendo reduzido no eléctrodo de 

trabalho, segundo semi-reacções que contribuem para a corrente medida. Além disso, o 

oxigénio, o peróxido de hidrogénio e radicais como o HO·
2 formados, podem reagir com os 
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reagentes e/ou produtos da reacção de eléctrodo a ser estudada. Deste modo, antes de 

efectuar uma experiência, deve fazer-se a purga com um gás inerte, como o N2 (fig. 1.1), 

que reduz a pressão parcial do oxigénio a um valor muito baixo [20].   

 Por seu lado, a solução de ensaio contém um electrólito de suporte (fig. 1.1.) que 

tem como funções minimizar a migração dos iões electroactivos, estabelecer uma maior 

aproximação dos iões solvatados ao eléctrodo e garantir a boa condutibilidade na solução. 

O electrólito de suporte pode ser um sal, ácido ou base de concentração iónica, pelo menos, 

100 vezes superior à das espécies electroactivas (normalmente, entre 0.01 M e 1.0 M), e é a 

principal fonte de espécies iónicas, electricamente condutoras. Deve garantir-se que seja 

electroquimicamente inerte na zona de potencial da experiência, não devendo conter 

impurezas reactivas, nem reagir com o eléctrodo nem com as espécies da reacção de 

eléctrodo, o que mostra a importância do grau de pureza dos reagentes usados para 

preparar uma solução de electrólito [20]. 

 

 

 

 1.2 Corrente faradaica vs. corrente capacitiva em voltametria 

 

 O processo fundamental, em electroquímica, é a transferência de electrões entre a 

superfície do eléctrodo e as espécies electroactivas na solução adjacente a esta [21]. O 

número de moles de uma espécie formada na interface eléctrodo/solução durante a 

electrólise é proporcional à carga, segundo a Lei de Faraday [22]: 

 

 nFNQ =  = ∫ Idt                                                                                       (1.3) 

 

 A corrente total medida é a soma de duas componentes: faradaica e capacitiva [17]. 

A corrente faradaica é a componente da carga total que segue a Lei de Faraday, isto é, está 

directamente relacionada com a soma das reacções de transferência de electrões 

efectuadas. É constituída, não só, pela reacção de electrólise da(s) espécie(s) em estudo, 

mas, também, eventualmente, do electrólito e do material de eléctrodo, como também, pela 

reacção de impurezas [21]. Por seu lado, a restante corrente - corrente capacitiva - não 

segue a Lei de Faraday e surge porque na interface eléctrodo-solução se forma uma dupla 
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camada eléctrica (constituída pela Camada Interna de Helmoltz, IHP, e pela Camada 

Externa de Helmoltz, OHP), com a capacidade de armazenar carga (fig.1.2). Na realidade, 

a interface eléctrodo-solução apresenta, do lado da solução, uma organização dos iões do 

electrólito de suporte e das moléculas de solvente. A extensão em que estes iões e 

moléculas adsorvem ou experimentam uma atracção electrostática com a superfície do 

eléctrodo é determinada pelo material de eléctrodo e potencial aplicado, e pela natureza 

química dos materiais adsorvidos [18]. 

 

 
  

 Fig. 1.2: Representação esquemática da dupla camada eléctrica (adaptado de [18]). 

 

 

  É na camada OHP que se registam as alterações do potencial de eléctrodo e, 

consequentemente, a variação de concentração da espécie de interesse. A corrente 

faradaica representa, então, a passagem de electrões, ao longo da dupla camada, para 

efectuar reacções redox nas espécies em solução [18].  

 Em técnicas de transiente, como a voltametria de varrimento, a corrente medida no 

eléctrodo de trabalho incluirá, para além da corrente faradaica, uma componente 

capacitiva. Como veremos mais à frente, o sinal da corrente faradaica em voltametria de 

varrimento apresenta-se sob a forma de um pico cujo máximo é proporcional, para uma 

espécie solúvel, à raiz quadrada da velocidade de varrimento, ν1/2 (eq. 1.5). Por outro lado, 

a corrente capacitiva é proporcional a ν, daí que, para velocidades de varrimento elevadas, 

a contribuição capacitiva deva ser subtraída [17,18].  
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 1.3 Técnicas de Varrimento Linear de Potencial: Voltametria de Varrimento 

Linear (LSV) e Voltametria Cíclica (CV) 

 

 Dentre as técnicas voltamétricas, a modalidade de voltametria de varrimento linear 

destaca-se pela sua simplicidade [23]. O intervalo de potencial, aplicado ao longo da 

interface eléctrodo-solução, é varrido numa só direcção, começando num potencial inicial, 

Ein, e acabando num determinado potencial final (Emin, na figura 1.3), a uma velocidade 

constante. Ou seja, uma variação de potencial é aplicada, linearmente, num intervalo de 

tempo [22-25]. A voltametria de varrimento linear corresponde, apenas, ao primeiro 

segmento da onda triangular representada na figura 1.3 [20]. 

 

 
  

 Fig. 1.3: Variação do potencial com o tempo em CV. Em LSV só é considerado um segmento [22]. 

 

 

 A resposta à aplicação de um potencial de varrimento linear é uma curva de 

corrente em forma de pico assimétrico.  

 Em termos práticos, a identificação de espécies presentes em solução, a análise 

semi-quantitativa de constantes de velocidades de reacções, constituem as principais 

utilizações desta técnica, que apresenta limites de detecção da ordem de 10-5 mol L-1 

[20,23]. 

  

 Quando as espécies electroactivas adsorvem (ou são depositadas) na superfície do 

eléctrodo, podem observar-se correntes adicionais à corrente derivada da reacção da 

espécie solúvel, devidas à redução/oxidação dessas espécies adsorvidas. Considerando 
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apenas as espécies adsorvidas/depositadas como electroactivas, a sua corrente de pico de 

redução é dada por [22] a: 

 

 
( )( )

RT

toAFn
I p 4

1
22 Γ

=
ν

                                                                        (1.4) 

 

 Desta expressão sabe-se que Ip é proporcional à concentração superficial, Γ , que, 

por sua vez, será proporcional ao número de moles depositadas. Assim, em condições de 

depleção total, a determinação da carga associada ao sinal voltamétrico permite o cálculo 

do número de moles de espécie adsorvida/depositada por aplicação da Lei de Faraday (eq. 

1.3).  

 No presente trabalho, a voltametria de varrimento linear foi usada tendo em vista a 

determinação da carga de mercúrio (QHg) depositada na superfície do eléctrodo de carbono 

vítreo.  

 

  

 Uma técnica mais útil, comum e directamente relacionada com a LSV, é a 

voltametria cíclica, na qual o potencial toma a direcção inversa, no final do primeiro 

varrimento (ou seja, após se ter atingido um determinado tempo, tλ, ao qual corresponde o 

potencial de inversão, Eλ – figs. 1.3 e 1.4) [22,25,26]. Geralmente, o potencial de inversão 

é coincidente com o valor máximo ou mínimo do intervalo de potencial de trabalho. O 

varrimento prossegue, assim, variando sucessivamente entre Emax e Emin. O gráfico-

resposta, corrente em função do potencial, chama-se voltamograma cíclico (ou linear se se 

fizer apenas um segmento do varrimento) [22,25].  

 Na figura 1.4, representa-se um voltamograma cíclico típico de um processo 

electródico reversível e os respectivos parâmetros característicos, que podem ser obtidos 

graficamente com relativa facilidade [22]. 

                                                
a ( )1toΓ , é o valor da concentração de excesso superficial de O, ao tempo t1, isto é, antes de começar o 

varrimento. 



                                                                                                                     1. Técnicas Voltamétricas 

 

 9 

 
 
 
Fig. 1.4: Representação de um voltamograma cíclico (I vs E) para um processo electródico reversível O + e- 
= R, em que a solução contém, inicialmente, apenas a espécie oxidada, O [22].  
 

 

 A voltametria cíclica é muito utilizada como técnica exploratória do 

comportamento dinâmico de um determinado composto electroactivo. Permite avaliar a 

presença de passos químicos associados às transferências electrónicas, verificar a 

ocorrência de adsorção do reagente ou dos produtos no eléctrodo de trabalho e fazer 

diagnósticos sobre a reversibilidade de um determinado par redox [22].  

 Quando ambas as espécies do par redox trocam, rapidamente, electrões com o 

eléctrodo de trabalho, está-se na presença de um par electroquimicamente reversível [24]. 

Em voltametria cíclica de reacções reversíveis o produto da oxidação ou redução inicial é 

reduzido ou oxidado, respectivamente, aquando da inversão da direcção do varrimento. A 

análise teórica da forma de onda conduz à seguinte equação, para o pico de corrente 

(exemplificado para uma oxidação) [17]:  

 

 2
1

2
1

2
351069.2 ν∞×= OADnI Rpa                                                          (1.5) 

 

 O resumo da informação obtida pela resolução da equação 1.5 é, geralmente, 

apresentado na forma de critérios diagnóstico para reacções reversíveis [18,22]: 

• Ip é proporcional a ν1/2;  

• Ep é independente de ν; 

•  │Epa - Epc│= 59/n (mV); 
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•  2/pp EE −  = 56.6/n (mV); 

•  │Ipa / Ipc│= 1 (i.e. Ipa = Ipc) 

 

  Em contraste, a irreversibilidade electroquímica é causada pela troca lenta de 

electrões entre as espécies redox e o eléctrodo de trabalho, relativamente à escala de tempo 

da experiência e à velocidade de transporte de massa por difusão [24,22]. A maioria dos 

pares redox apresenta, no entanto, um comportamento entre os dois extremos, ou seja, 

numa região da escala de tempo (ou de ν) intermédia entre a de um processo reversível e a 

de um processo irreversível – transferência electrónica quasi-reversível [17,22]. 

  

No presente trabalho, esta técnica foi aplicada para controlar as características da 

superfície do carbono vítreo, utilizando, para isso, o estudo da reacção reversível do par 

redox ferri/ferrocianeto (Fe(CN)6
3-/4-) (cf. secção 2.1.3.1). 

 

 

 

 1.4 Técnicas de Impulsos e de Degrau de Potencial 

  

            A possibilidade do uso de equipamentos electroquímicos para o controlo digital da 

perturbação imposta ao eléctrodo de trabalho, assim como da medida do sinal resultante, 

possibilitou o desenvolvimento das técnicas voltamétricas, em especial das técnicas de 

impulso que, na década de 50, começaram a substituir as técnicas polarográficas, até então 

utilizadas. As técnicas por impulso são baseadas na medida da corrente eléctrica em função 

do tempo de aplicação de um determinado impulso de potencial. As características da 

corrente medida estão relacionadas, tanto com a largura do impulso, como com o degrau de 

potencial (base da voltametria de impulsos), que é aplicado no eléctrodo para promover o 

processo faradaico [19]. Depois de aplicar um impulso de potencial, a corrente capacitiva 

extingue-se mais rapidamente do que a corrente faradaica; assim, a corrente é medida no 

fim do impulso (fig. 1.5) permitindo uma amostragem da corrente integralmente faradaica 

[20].  
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 Fig. 1.5:Variação das correntes faradaica e capacitiva com o tempo, em técnicas de impulso [19]. 

  

  

 Este tipo de amostragem tem a vantagem de proporcionar um aumento de 

sensibilidade, melhorando as características para aplicações analíticas. Em eléctrodos 

sólidos, há a vantagem adicional de melhorar a discriminação contra o bloqueio da 

superfície do eléctrodo por agentes tensioactivos [20]. 

 Existem diferentes tipos de voltametria de impulsos: a voltametria de impulso 

normal (NPV), a voltametria de impulsos diferencial (DPV) e a voltametria de onda 

quadrada (SWV), que, por ter sido aplicada neste trabalho, se aborda, mais 

detalhadamente, em seguida. 

 

 

 1.4.1 Voltametria de onda quadrada (SWV)   

 

 A voltametria de onda quadrada foi inventada, em 1952, por Barker [20], o qual 

estudava uma maneira de compensar a corrente capacitiva residual obtida nas análises 

polarográficas. Foi, no entanto, pouco usada, nessa época, devido a dificuldades 

instrumentais (a SWV é uma técnica muito rápida que exige um rigoroso controlo 

electrónico); só mais tarde, com a adaptação electrónica do equipamento e o 

desenvolvimento de software para a aquisição e tratamento de dados, é que a SWV teve a 

expansão que, inicialmente, se previa, sendo hoje, sem dúvida, uma técnica inteiramente 

digital, tanto na geração do sinal, como na aquisição de dados [22,27].  

 Na figura 1.6 está representado o sinal aplicado em SWV, que pode ser considerado 

como a sobreposição de uma onda quadrada e de uma rampa de potencial em escada.  
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Fig. 1.6: Representação do sinal aplicado em SWV (onde Ei – potencial inicial, t0 – tempo de espera, a – amplitude da 
onda quadrada, τ – período da onda quadrada, ∆E – incremento de potencial (degrau da escada de potencial), I1 e I2 – 
pontos de amostragem da corrente directa e corrente inversa, respectivamente) [27]. 
 

 

 Enquanto em NPV e DPV, a velocidade de varrimento efectiva vai de 1 a 20 mV s-1 

(sendo ν definida como a razão ∆E
NP(DP) / timp), na SWV, a velocidade de varrimento pode, 

facilmente, atingir 5 V s-1 (ν definida como ∆E
SW / τ). Este facto confere vantagens à SWV 

como técnica analítica, em termos de rapidez de análise, menor consumo de espécies 

electroactivas e problemas reduzidos de bloqueio da superfície do eléctrodo [17,22]. Por 

outro lado, em SWV, o regime de pequenos impulsos simétricos, e o facto de as correntes 

serem medidas somente no final de cada degrau de potencial (onde a corrente capacitiva já 

é negligenciável, pelo menos para frequências relativamente pequenas, e.g., <1000 Hz), 

fazem com que a corrente total venha deduzida da corrente capacitiva, o que permite uma 

boa sensibilidade e melhor resolução dos dados experimentais [19,27,28]. Além disso, a 

alta velocidade de varrimento faz com que algumas espécies electroactivas indesejáveis 

não tenham tempo para difundir para a superfície do eléctrodo de forma significativa (o 

que permite, por exemplo, que o oxigénio dissolvido não tenha que ser excluído da 

solução) [17,20,22]. Por outro lado, em SWV, a corrente de resposta do sistema é 

amostrada perto do final de cada semi-período da onda quadrada, podendo obter-se três 

tipos de curva: a corrente amostrada no impulso directo (I1), a corrente amostrada no 

impulso inverso (I2) e o valor da diferença ∆I = I1 - I2. Os parâmetros característicos dos 

voltamogramas SW são a corrente de pico, Ip, medida desde o zero, o potencial do pico, Ep 

e a largura do pico a meia altura, W1/2 [22]. 

 A teoria da SWV tem sido explorada para os vários sistemas electroquímicos 

possíveis. A corrente SW (a total e as duas componentes), para a reacção duma espécie 
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solúvel, é proporcional à raiz quadrada da frequência, f, qualquer que seja o grau de 

reversibilidade do sistema [22]. 

 

 

 Fig. 1.7: Representação de um voltamograma típico de onda quadrada, para um processo electródico 
reversível O + e- = R. I1 é a corrente amostrada no impulso directo, I2 é a corrente amostrada no impulso 
inverso e Ip representa o valor diferença ∆I = I1 - I2 [27]. 
 

 

 Tal como no caso de outras técnicas voltamétricas, existem numerosos estudos 

sobre a influência da adsorção, em SWV [22]. A adsorção de reagentes ou produtos, em 

qualquer reacção redox, pode causar um aumento significativo nas respostas da SWV, 

quando comparadas àquelas obtidas por outras técnicas de impulso, especialmente, se o 

sistema for irreversível ou quasi-reversível [19]. A corrente do pico SW de uma espécie 

adsorvida varia linearmente com a sua concentração em solução, com a frequência da SW 

e com a raiz quadrada do tempo de acumulação da espécie, antes da aplicação do sinal. No 

entanto, tal como em qualquer técnica de impulsos, se a reacção redox progride a partir de 

reagentes adsorvidos, a resposta em corrente faradaica depende do grau de reversibilidade 

da reacção [19,22]. 

 

 

 1.4.2 Cronoamperometria (CA) 

 

A cronoamperometria é uma técnica em que se aplica, ao eléctrodo de trabalho, um 

incremento de potencial, em degrau, desde um valor para o qual não ocorre reacção 

faradaica, E1, até um valor final, E2, ao qual ocorre uma redução ou oxidação, ou seja, até 
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um potencial em que a reacção esteja a decorrer sob controlo por difusão. Para a difusão 

planar, obtém-se a equação de Cottrell [22] b: 

 

2/12/1

2/1

)(
t

cnFAD
tI ii

π

∞

=                                                                             (1.6)           

 

 Como se pode ver pela equação 1.6, a representação gráfica de I vs. t
-1/2 deve ser 

linear e passar na origem [22,31]. Esta relação é utilizada, com frequência, para verificar se 

um processo é controlado por difusão. Por outro lado, do declive desta recta pode obter-se 

o coeficiente de difusão da espécie ou, caso este valor seja conhecido, determinar o valor 

da área do eléctrodo de trabalho [22]. Foi nesta última perspectiva que a CA se utilizou no 

presente trabalho. 

 

 

1.5 Voltametria de redissolução 

 

 Quando as técnicas voltamétricas são utilizadas em análise química torna-se 

desejável obter elevada sensibilidade e limites de detecção o mais baixos possível. O uso 

de técnicas de impulsos, por si só, permite alcançar limites de detecção na ordem de 10-7 

M. Usando as técnicas de pré-concentração (ou redissolução), os limites de detecção são da 

ordem de 10-10-10-11 M, o que faz com que estas técnicas sejam especialmente 

vocacionadas para a determinação analítica de quantidades vestigiais [20,24].  

 

 A voltametria de redissolução é constituída por três etapas: 

1. Etapa de deposição ou de pré-concentração, em que a espécie a analisar, 

presente na solução de ensaio, é depositada, ou na superfície, ou no seio do eléctrodo, 

durante um tempo, t. Neste tempo de espera, o potencial do eléctrodo é fixado num 

determinado valor para o qual flui uma corrente anódica ou catódica, relativa à reacção de 

dissolução da espécie, do seio da solução para o eléctrodo. Quando se utilizam eléctrodos 

sólidos, ocorre apenas uma deposição na superfície, ou adsorção das espécies no eléctrodo 

                                                
b I é a corrente (A); n, o número de electrões por molécula; F, a constante de Faraday, (96485 C mol-1); A, a 
área do eléctrodo, (cm2); c∞, a concentração da espécie activa no seio da solução (mol cm-3); D, o coeficiente 
de difusão da espécie activa (cm2 s-1) e t, o tempo (s) [30]. 
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de trabalho. Para se aumentar a eficiência do transporte de massa para o eléctrodo, 

geralmente, usa-se a convecção por agitação da solução ou por rotação do próprio 

eléctrodo de trabalho [20,24,32]. Em eléctrodos quimicamente modificados ou em 

voltametria adsortiva pode não ser necessário aplicar potencial eléctrico durante esta etapa. 

2. Etapa de equilibração, necessária para que a concentração da espécie se torne 

uniforme no eléctrodo. Esta etapa tem como vantagem aumentar a resolução entre picos 

vizinhos, mas, na prática, este passo não é estritamente necessário, nomeadamente, quando 

a deposição é superficial [20,24,32].  

3. Etapa de redissolução, na qual ocorre a redução ou oxidação das espécies que 

foram acumuladas no eléctrodo, através da aplicação de uma técnica voltamétricac. 

Durante esta etapa regista-se a intensidade da corrente, I, em função do potencial aplicado, 

obtendo-se o voltamograma. O sinal electroquímico resultante apresenta-se sob a forma de 

um pico, mais ou menos simétrico, aplicando voltametria de varrimento linear ou de 

impulsos [20,24].  

 

Existem quatro variantes tipo da voltametria de redissolução: voltametria de 

redissolução anódica (ASV), voltametria de redissolução catódica (CSV), voltametria de 

redissolução com adsorção (AdSV) e voltametria por redissolução potenciométrica (tabela 

1.1.). 

 

 Tabela 1.1: Variantes da voltametria de redissolução (adaptado de [20]). 

 

Uma vez que a voltametria de redissolução anódica foi a variante utilizada no 

decorrer deste trabalho, abordar-se-á, em seguida, com mais detalhe. 

                                                
c É de referir que a determinação da concentração da espécie acumulada no eléctrodo também pode ser feita 
por aplicação de técnicas potenciométricas e coulométricas. 

Método 
Etapa de pré-
concentração 

Etapa de 
determinação 

Medida 

A. Voltametria de redissolução 

(anódica ou catódica) 

 

Controlo de potencial 

 

Controlo de potencial 

 

I vs. t (ou I vs. E) 

B. Voltametria de redissolução 

com adsorção 

Adsorção com ou sem 

potencial aplicado 
Controlo de potencial I vs. t (ou I vs. E) 

C. Análise por redissolução 

potenciométrica 
Controlo de potencial 

Reacção com oxidante 

ou redutor em solução 
E vs. t 
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  1.5.1 Voltametria de redissolução anódica (ASV) 

 

 A primeira técnica de redissolução a ser desenvolvida foi a voltametria de 

redissolução anódica, que é, também, a versão mais comum das técnicas de pré-

concentração. O uso desta técnica é importante para a determinação de quantidades 

vestigiais de cobre, cádmio, chumbo e zinco, nomeadamente em eléctrodos de mercúrio, 

uma vez que apresenta um limite de detecção baixo e sensibilidade específica para 

diferentes formas químicas dos metais dissolvidos [20,24,33].  

O passo de pré-concentração envolve a redução de um ião metálico ao metal (o 

qual, normalmente, dissolve em mercúrio, ou seja, há a formação de uma amálgamad) [24]: 

 

Mn+ + Hg + ne- → M(Hg)                                                                         (1.7) 

 

 A formação da amálgama depende, sobretudo, da solubilidade do metal no 

mercúrio. Contudo, a solubilidade de vários metais, no mercúrio, é limitada, e é formada 

uma fase cristalina de metal puro, quando a solubilidade é excedida. Este facto, 

geralmente, conduz a uma diminuição da corrente do pico de redissolução e ao 

aparecimento de um segundo pico, correspondente à dissolução do metal não amalgamado 

[29].  

Para o passo de deposição, o eléctrodo de trabalho é mantido a um potencial 

catódico, pelo menos 0.4 V mais negativo que o potencial padrão do ião a ser determinado. 

Para facilitar este passo é, normalmente, utilizada convecção forçada (rotação, agitação). O 

tempo de deposição necessário depende da concentração da amostra (períodos de 1 a 10 

minutos são, normalmente, suficientes para concentrações no intervalo 10-7 M - 10-10 M) e 

do volume do eléctrodo de mercúrio.  

A concentração do metal num eléctrodo de gota suspensa de mercúrio (HMDE), 

após um certo período de pré-concentração, é dada pela Lei de Faraday [24] e: 

                                                
d É de salientar que, embora seja menos comum, também é possível fazer determinações ASV de metais 
pesados usando eléctrodos sólidos, tais como eléctrodos de grafite ou de carbono vítreo. 
 

 
e il é a corrente limite para a deposição do metal, td é o tempo de deposição e VHg é o 
volume do eléctrodo de mercúrio. 
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Hg

dl

Hg
nFV

ti
C =                                                                                            (1.8)                                      

 

No eléctrodo de filme de mercúrio há a possibilidade de depositar, 

simultaneamente, o mercúrio e o ião metálico de interesse (denominada deposição do 

mercúrio in situ; cf. secção 2.2.2.1), formando-se um filme de mercúrio muito fino, com 

uma alta concentração de metal, o que aumenta a sensibilidade [20,34]:  

 

HgHg

p

HgM
lAFn

RTI
C

ν22)(

7.2
=                                                                              (1.9) 

 

No final do período de pré-concentração, a convecção forçada é parada, aplicando-

se, em seguida, um período de descanso até 15 s, de modo a se estabelecer uma 

concentração uniforme de metal M, dentro do mercúrio, e para assegurar que o passo 

subsequente é aplicado sob condições quiescentes [24]. A pré-concentração é seguida pela 

oxidação das espécies na amálgama [24]: 

 

  M(Hg) → Mn+ + Hg + ne-                                                                     (1.10) 

 

 Os metais da amálgama são retirados do eléctrodo numa ordem que é função do 

potencial padrão de cada metal e que dá origem às correntes, do pico anódico, que são 

medidas. 

 
Fig. 1.8: Etapa de determinação em voltametria de redissolução anódica [20]. 
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Podem ser usadas várias formas de ondas voltamétricas no passo de redissolução, 

incluindo varrimento linear e varrimento com impulso diferencial ou com onda quadrada 

[24]. 

  

 

1.5.2 Escolha do substrato e do material de eléctrodo em análises de redissolução  

 

A escolha apropriada do material do eléctrodo de trabalho é crucial para o sucesso 

de uma operação de redissolução, pois dele muito depende a obtenção de elevada 

sensibilidade, baixos limites de detecção e boa reprodutibilidade dos resultados [24,35]. 

Para que se obtenham bons resultados, é necessário que o eléctrodo de trabalho apresente 

as seguintes características [35]: 

•  ser electroquimicamente inerte num amplo intervalo de potencial; 

•  apresentar elevado sobrepotencial para a evolução do hidrogénio e do oxigénio; 

•  ter baixa corrente residual (ausência de poros e rugosidade da superfície); 

•  possuir baixa resistência óhmica; 

•  apresentar suficiente facilidade de regeneração da superfície. 

 

Em ASV, os iões metálicos são reduzidos ao metal correspondente, para potenciais, 

razoavelmente, negativos. A estes valores de potencial, a corrente de fundo, para muitos 

materiais de eléctrodo, é apreciável, o que reduz a utilidade da experiência. O mercúrio é o 

melhor material de eléctrodo, uma vez que a sua corrente de fundo é baixa, devido ao seu 

alto sobrepotencial para a evolução do hidrogénio, o que se traduz numa ampla janela de 

potencial, na zona negativa.  

Tipicamente, o filme fino de mercúrio não é homogéneo e consiste num conjunto 

de pequenas gotas; no entanto, oferece alta sensibilidade, melhoria na resolução de picos 

vizinhos e minimização dos problemas de toxicidade associados ao mercúrio (uma vez que 

não existe o manuseamento do metal líquido) [20,26].  

Como é importante que o mercúrio não se dissolva no substrato (como acontece 

com o ouro, por exemplo) e que adira bem, a escolha do substrato fica limitada. Um 

substrato que funciona bem e é muito utilizado é o carbono vítreo (cf. capítulo 2), que 

apresenta a vantagem de poder ser, ele próprio, usado como eléctrodo para determinações, 
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na zona de potenciais positivos. É possível, assim, obter uma gama larga de potenciais 

[20]. Por outro lado, o mercúrio em carbono vítreo não é contaminado pela reacção (ou 

seja, formação de amálgama) com o material de suporte, não difunde no material de 

suporte e forma filmes muito finos (tipicamente, 1-10 nm), que são, uniformemente, 

distribuídos na superfície do eléctrodo (cf. capítulo 2) [29]. 

 

 

1.5.3 Desvantagens da voltametria de redissolução em eléctrodos de mercúrio 

 

 A voltametria de redissolução anódica apresenta algumas limitações: 

•  muitas aplicações das técnicas de redissolução são para metais pesados, que são 

reduzidos ao metal correspondente, para potenciais, razoavelmente, negativos. A estes 

valores de potencial, a corrente de fundo, para muitos materiais de eléctrodo, é apreciável, 

o que reduz a utilidade da experiência [20]; 

•  quando a pré-concentração no eléctrodo de mercúrio é elevada (usando tempos 

de acumulação longos, concentrações de solução de mercúrio altas e/ou pequeno volume 

de mercúrio), podem formar-se compostos intermetálicos dentro do mercúrio, como é o 

caso de Cu-Zn. Esta interferência faz com que haja sobreposição ou distorção dos sinais 

[20,29,35]. Pode, no entanto, ser eliminada ou, pelo menos, minimizada através da 

variação dos factores acima descritos (tac, CHg, VHg), ou adicionando à solução iões de um 

“terceiro elemento” que tenha grande afinidade com o metal interferente, e não interaja 

com o analito [35]; 

• a presença de tensioactivos, é, em geral, uma séria limitação na aplicabilidade da 

voltametria de redissolução. As substâncias tensioactivas interferem, tanto na etapa de pré-

concentração, como na etapa de redissolução, uma vez que adsorvem na superfície do 

eléctrodo de trabalho, formando uma barreira de difusão [29]. A adsorção de compostos no 

eléctrodo de trabalho, inibe, fortemente, a deposição de metais vestigiais (o que leva a uma 

menor sensibilidade), faz diminuir as correntes de redissolução e pode, mesmo, causar o 

bloqueio total do eléctrodo [2,3,29]. Uma das hipóteses de protecção das superfícies é o 

uso de membranas de diálise, que, embora efectivas na prevenção de interferências 

orgânicas, requerem tempos de equilíbrio longos e passam a ser o factor limitante no 

transporte de massa dos analitos [29]. Outra alternativa para prevenir o acesso de 
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compostos indesejados à superfície, tem sido o uso de filmes de polímeros de troca iónica, 

como os de Nafion [2,36] e poliestireno sulfonado (PSS) [4,5,37] (cf. capítulo 3), 

selectivos a catiões. 
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  2.1 Eléctrodo de carbono vítreo (GCE) 

 

 2.1.1 Propriedades gerais  

 

Em 1962, Yamada e Sato, sintetizaram um novo material carbonáceo, com 

interessantes propriedades físicas, ao qual deram o nome de carbono vítreo [27,38].  

Este material de eléctrodo apresenta uma porosidade reduzida e compatibilidade 

com todos os solventes comuns, é impermeável a gases (permeabilidade 10-11-10-12 cm2s-1), 

isotrópico e bom condutor eléctrico (resistividade 35-50 × 10-4 Ωcm) [1,24,27]. Sob vários 

aspectos gerais, o carbono vítreo é similar à grafite policristalina na composição, ligações e 

resistência, mas difere bastante em termos de porosidade, dureza e propriedades mecânicas 

[24]. 

O carbono vítreo apresenta uma estrutura complexa, formada por moléculas 

aromáticas, em forma de fita, que se podem amontoar em cima umas das outras, formando 

microfibrilas, as quais, por sua vez, se entrelaçam e curvam [27,38]. 

 

Fig. 2.1: Modelo esquemático para a estrutura do carbono vítreo [27]. 

 

 

2.1.2 Carbono vítreo como eléctrodo de trabalho 

 

Os eléctrodos de carbono vítreo foram introduzidos, como material de eléctrodo, 

por Zittel e Miller [38], em 1965, sendo, desde aí, intensamente utilizados, tanto em 

aplicações analíticas, como em estudos fundamentais.  
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Em comparação com outros eléctrodos de carbono, como os eléctrodos de pasta de 

carbono, estes eléctrodos têm um intervalo de potencial mais largo, o que, associado à 

baixa corrente residual (derivada do baixo grau de porosidade e da estabilidade química do 

carbono vítreo), faz com que este tipo de eléctrodo seja, intensivamente, aplicado em 

voltametria [27,38].   

Existem, no entanto, problemas associados ao uso do eléctrodo de carbono vítreo 

[27,38-41];  

•  tal como em qualquer outro tipo de eléctrodo sólido, observa-se a adsorção de 

compostos electroinactivos, ou mesmo do analito ou de algum produto da sua reacção 

redox, que bloqueiam a superfície do eléctrodof. Este facto provoca um decréscimo gradual 

da resposta;  

•  necessidade de restaurar a superfície do eléctrodo, devido à adsorção desses 

compostos electroinactivos, recorrendo a procedimentos de polimento manuais e limpeza 

química e/ou electroquímica, antes da sua utilização; 

•  irreprodutibilidade da área electroquimicamente activa, inerente ao processo de 

renovação da superfície do eléctrodo, caso este não seja controlado de forma adequada;  

 

 

2.1.3 Pré-tratamento dos eléctrodos de carbono vítreo 

 

Este tipo de eléctrodo precisa de pré-tratamento para se obterem resultados 

reprodutíveis. Existem muitos procedimentos diferentes, no entanto, podem ser 

considerados alguns aspectos gerais. 

O carbono vítreo tem uma porosidade muito baixa, mas, dependendo da sua 

qualidade, podem ser observadas cavidades microscópicas na superfície polida [38]. Para 

obter superfícies bem definidas, os eléctrodos têm que ser polidos com lixa esmeril, de 

grão sucessivamente menor (até 30 µm de diâmetro de partícula). Segue-se, a esta abrasão 

manual ou mecânica, um polimento fino, primeiramente, com pasta de diamante suspensa 

em óleo e, depois, com suspensão aquosa de alumina de grão inferior a 1 µm. Uma 

                                                
f No entanto, tirando partido dessa mesma capacidade de adsorção de compostos orgânicos/hidrofóbicos, as 
superfícies podem ser modificadas de várias formas (cf. cap. 3), para minimizar estas alterações, o que 
permite a determinação de espécies electroactivas. 
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superfície de eléctrodo assim pré-tratada apresenta um aspecto vítreo ou espelhado e é, 

virtualmente, livre de grupos funcionais [27,38].  

Uma superfície de carbono vítreo altamente polida é hidrofóbicag (é uniformemente 

molhada por metanol, mas com água formam-se gotas), característica que tende a 

desaparecer com a desactivação do eléctrodo, devido à adsorção de impurezas. Esta 

desactivação do eléctrodo ocorre gradualmente pela sua exposição à solução de trabalho e 

à atmosfera. Deve, assim, ter-se em conta a possibilidade de certos produtos orgânicos, 

usados nos materiais de polimento e/ou existentes nos panos de polimento, se 

incorporarem ou adsorverem na camada superficial do carbono vítreo [27]. 

 O processo de polimento influencia o estado da superfície do eléctrodo, 

condicionando os seguintes factores: morfologia, área, grupos funcionais activos e 

presença de contaminantes. Electroquimicamente, a morfologia e a área do eléctrodo 

manifestam-se nas características da dupla camada eléctrica, que se vai estabelecer na 

interface eléctrodo/solução.  

Pode, ainda, proceder-se a um pré-tratamento electroquímico por aplicação de 

potenciais fixos ou em multiciclos, para remover contaminantes adicionais não retirados 

pelo polimento, bem como a um estágio de limpeza com ultrasons, que proporciona uma 

limpeza superficial adicional, removendo restos do abrasivo e alguns contaminantes que, 

bloqueando a superfície, retardariam a velocidade de transferência electrónica.  

 

 

2.1.3.1 Validação do eléctrodo de carbono vítreo 

  

 De modo a decidir da boa funcionalidade e reprodutibilidade de um eléctrodo de 

carbono vítreo polido, podem utilizar-se algumas reacções redox como reacções teste [27]. 

O par redox ferri/ferrocianeto (Fe(CN)6
3-/4-) constitui uma dessas reacções [17]: 

 

 

Fe(CN)6
3-  +  e- ↔  Fe(CN)6

4-         (Eө’ = +0.270 V vs. Ag/AgClh)             (2.1) 

 

                                                
g O facto da superfície de carbono vítreo ser hidrofóbica é vantajoso para a modificação dessa superfície com 
filmes poliméricos (cf. capítulo 3). 
h Em KCl 1.0 M como electrólito de suporte [27]. 
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 Este par é, frequentemente, usado, uma vez que o seu mecanismo tem sido 

extensivamente estudado e a sua velocidade de transferência electrónica é bastante sensível 

ao estado da superfície do carbono vítreo (a transferência reversível de um electrão 

apresenta uma cinética lenta em carbono vítreo, a menos que este esteja activado) [27,40]. 

 A figura 2.2 apresenta dois voltamogramas cíclicos típicos para a reacção referida, 

num eléctrodo de carbono vítreo não tratado, e num eléctrodo polido. São observáveis as 

diferenças na separação de picos; a grande ∆Ep para o eléctrodo não tratado indica que este 

está desactivado, exibindo uma cinética de transferência electrónica lenta [27]. 

 

 

 
  

Fig. 2.2: Voltamograma cíclico em eléctrodo de carbono vítreo não tratado (linha a tracejado) e polido (linha 

a cheio), para K3Fe(CN)6, 1.0 mM. Electrólito de suporte KCl 1.0 M; eléctrodo de referência Ag/AgCl; 

velocidade de varrimento de 1.0 V/s [27]. 
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2.2 Eléctrodos de mercúrio 

 

O mercúrio é extremamente utilizado na prática da química electroanalítica, tanto 

para eléctrodos de trabalho, como para eléctrodos de referência. O seu uso é quase ideal 

para a construção de eléctrodos de trabalho: apresenta um largo intervalo no estado líquido 

(-38.9 a 356.9ºC, a pressão normal) e um alto sobrepotencial para a evolução do hidrogénio 

e, além disso, a superfície dos eléctrodos de mercúrio é altamente uniforme e reprodutível, 

se o mercúrio for puro.  

No entanto, em reacções de oxidação, o mercúrio nem sempre pode ser utilizado 

como eléctrodo de trabalho, pois, na maioria dos casos, o potencial, ao qual ocorrem tais 

oxidações, é superior ao seu limite anódico de utilização (entre 0 e +0.6 V vs. SCE, 

dependendo do pH e do electrólito suporte); a oxidação do próprio mercúrio origina 

correntes anódicas elevadas que mascaram a corrente devida ao analito. Esta desvantagem, 

bem como o facto da elevada toxicidade que apresenta, limita, drasticamente, a sua 

aplicação [24,27,35]. 

 

 

 2.2.1 Eléctrodo de gota de mercúrio suspensa (HMDE) 

 

 Uma versão simples de um HMDE foi desenvolvida por Gerischer [24] e 

aperfeiçoada por Kemula e Kublik [24]. Este eléctrodo consiste, fundamentalmente, numa 

pequena gota de mercúrio, suspensa na extremidade de um fio fino de mercúrio, existente 

num capilar de vidro [30].  

Este tipo de eléctrodo combina as propriedades ideais do mercúrio, como material 

de eléctrodo (grande janela de potencial na região catódica, homogeneidade, facilidade de 

renovação, uniformidade e superfície atomicamente polida), com a possibilidade de 

aumentar a sensibilidade da determinação voltamétrica, fazendo redissolução [42].  

O volume de mercúrio típico, no HMDE, é de 2×10-4 cm3, o que permite alcançar 

limites de detecção na ordem de 10-8 – 10-9 M, para tempos de acumulação de cerca de 30 

minutos [30]. 
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2.2.2 Eléctrodo de filme de mercúrio (MFE) 

 

 Os eléctrodos de filme de mercúrio (MFEs) surgiram, nos anos 70, como alternativa 

ao HMDE, na tentativa de minorar os problemas de toxicidade relacionados com a 

utilização do mercúrio elementar e de melhorar a portabilidade do eléctrodo de mercúrio.  

 Nas últimas décadas, os eléctrodos de filme de mercúrio têm sido, frequentemente, 

utilizados em práticas electroanalíticas. Usando este tipo de eléctrodos, iões metálicos, 

presentes em solução, em quantidades muito pequenas, podem ser determinados com 

precisão satisfatória, pela sua redução na superfície do eléctrodo e formação de uma 

amálgama relativamente concentrada, seguida da sua oxidação, a qual remove o metal, de 

volta para a solução de partida [24]. Assim, num laboratório de ar limpo, poder-se-á usar a 

mesma solução de deposição/remoção de sal de mercúrio durante bastante tempo. 

 Comparativamente ao HMDE, no MFE, a quantidade de mercúrio elementar 

depositada é, substancialmente, inferior (no MFE, o volume de mercúrio é, tipicamente, de 

2×10-6 cm3), a sensibilidade é maior, devido a uma pré-concentração mais eficiente e os 

picos são mais estreitos (uma vez que a redissolução progride a partir de uma solução em 

camada fina; o filme de mercúrio tem espessura inferior a micrómetro, o que leva a que a 

dependência do sinal analítico em relação à difusão dos metais na solução de mercúrio seja 

mínima [24]), levando, consequentemente, a uma melhor resolução na análise de multi-

componentes [43]. 

 

 

  2.2.2.1 Tipos de filmes de mercúrio 

  

Na formação de um filme de mercúrio produz-se uma camada composta de gotas 

com um tamanho dependente da quantidade de mercúrio depositado e do potencial de 

deposição [24,30].  

Os filmes de mercúrio podem ser preparados de duas formas distintas: por 

electrodeposição in situ ou por electrodeposição ex situ. No primeiro caso, o filme de 

mercúrio é produzido por electrodeposição dos iões de mercúrio introduzidos na solução 

da amostra, ou seja, a formação do filme é simultânea à deposição dos metais de interesse. 

Num processo de formação de filmes de mercúrio ex situ faz-se a deposição prévia do 
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mercúrio numa solução electrolítica específica e, separadamente, a deposição dos metais 

de interesse, o que implica a transferência do eléctrodo para a solução de análise [30].  

As espessuras dos filmes de mercúrio variam de 1 a 10 nm, para os formados in situ 

(considerados filmes finos) e de 0.1 a 1 µm, para os produzidos ex situ [44,45]. Os filmes 

in situ apresentam, relativamente aos ex situ, várias vantagens [29,43,44,46]: 

•  diminuição do tempo de análise, porque a necessidade de um procedimento de 

deposição, realizado em separado, é eliminada; 

• decréscimo da probabilidade de contaminação cruzada;  

• aumento da sensibilidade: o filme de mercúrio formado é mais fino, levando a 

concentrações de metal internas mais elevadas. Por outro lado, é menos afectado pela 

presença de tensioactivos existentes nas amostras, do que os ex situ, pois há a formação 

automática de uma nova superfície de mercúrio, em cada análise;  

•  a possibilidade de ocorrerem danos no filme é substancialmente reduzida (maior 

estabilidade mecânica), uma vez que o eléctrodo não precisa de ser transferido entre 

soluções; 

•  estruturalmente, as condições da superfície, apresentadas por um filme produzido 

in situ, constituem um melhor tipo de eléctrodo para uso em voltametria de redissolução 

anódica, que as exibidas por um filme preparado ex situ, em termos de sensibilidade, 

consistência, e resolução de picos vizinhos. 

 

 

  2.2.2.2 Preparação de eléctrodos de filme de mercúrio 

 

Os eléctrodos de filme de mercúrio são fabricados por deposição de mercúrio, quer 

em carbono (o carbono vítreo polido é preferível, devido ao facto de ser inerte e ter baixa 

porosidade [24,46]), quer num suporte de um metal nobrei.  

A vantagem do eléctrodo de filme de mercúrio depositado em carbono é o facto de 

o filme de mercúrio não ser contaminado por átomos do material no qual é depositado. 

Este não é o caso em que o eléctrodo de filme de mercúrio é formado em platina, ouro, 

prata ou outro suporte metálico, porque cada um destes metais se dissolve no mercúrio e, 

                                                
i À excepção do irídio que, por ser muito caro, só permite a sua utilização na forma de microeléctrodo. 
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consequentemente, as propriedades do eléctrodo de filme de mercúrio podem ser alteradas 

[24]. Além disso, o eléctrodo de filme de mercúrio em carbono vítreo é muito usado, 

também, devido à sua versatilidade, facilidade de preparação e larga janela de potencial 

para análise [44]. 

Geralmente, a formação de filme de mercúrio é feita em meio ácido, a potenciais de 

acumulação bastante negativos, por exemplo, entre -0.7 e -1.0 V (vs. Ag/AgCl) [47]. Nos 

anos 70, foram avançadas algumas conclusões sobre o efeito do potencial de deposição na 

morfologia de filmes finos de mercúrio, sobre carbono vítreo, preparados a partir de 

soluções acídicas: o processo de evolução do hidrogénio, ao decorrer simultaneamente à 

deposição do mercúrio (ou seja, para potenciais de deposição mais negativos que -1.1 V, a 

pH 3), poderia ser responsável pela formação de um filme fino de mercúrio bastante 

homogéneo e com um tamanho de gotas uniforme [30]. 

Por outro lado, Fischer et. al [46], concluíram que a sensibilidade à determinação 

de Cd e Pb, por ASV, é bastante melhorada quando a deposição do filme de mercúrio é 

realizada a potenciais muito negativos (-1.5 V, portanto, na região de formação de 

hidrogénio), na presença de ião tiocianato, em solução.  

 

No entanto, os protocolos de formação do filme de mercúrio existentes são 

inúmeros e, diferentes autores, utilizam condições distintas, em termos de parâmetros 

electroquímicos (como EdepHg, tdepHg, tipo de electrólito e pH, velocidade de agitação ou 

concentração da solução de mercúrio), notando-se a falta da descrição das razões pelas 

quais esses parâmetros são escolhidos.  

Além disso, é de salientar que, em termos de caracterização do filme de mercúrio, 

são muito poucos os autores que fazem referência à espessura do filme ou à quantidade de 

mercúrio depositado na superfície do eléctrodo (QHg), o que, caso fosse feito, facilitaria a 

comparação de resultados e a escolha do MFE, em termos de VHg. 

 É, assim, de realçar o trabalho de Wu [44], cujo objectivo foi conhecer a natureza 

dos revestimentos de mercúrio, bem como compreender a relação entre a corrente de 

redissolução e as alterações estruturais da superfície. Este estudo incluiu a determinação da 

quantidade de mercúrio depositada no carbono vítreo (QHg) e a caracterização dos 

revestimentos de mercúrio por observação microscópica do filme. O autor concluiu que os 

revestimentos de mercúrio no GCE apresentam um aspecto em microgotas, muito próximo 
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de um estado de filme fino (~ 9 nm), para 0.1 mM Hg2+, 2 min de tdep e densidades de 

carga de mercúrio de 115.1 µC mm-2 (equivalente a uma carga de mercúrio de 90.2 µC). 

 

 

  2.2.2.3 Desvantagens dos eléctrodos de filme de mercúrio 

   

 Apesar das vantagens referidas, relativamente ao HMDE, os eléctrodos de filme de 

mercúrio apresentam, igualmente, alguns problemas.  

 

1) O uso de um MFE pode ser complicado, devido ao pré-tratamento manual 

frequente (necessário para remover o filme após cada leitura e para preparar o eléctrodo 

antes da próxima leitura) e à irreprodutibilidade verificada na formação do filme [46].  

2) Se o suporte for metálico, forma-se uma amálgama, por contaminação do filme 

por átomos do material no qual é depositado, podendo alterar as características do 

eléctrodo de mercúrio (cf. secção 2.2.2.2) [24]. No entanto, por outro lado, quando 

produzido sobre carbono vítreo, pode assistir-se à deterioração mecânica do filme, uma vez 

que é constituído por minúsculas gotas de mercúrio [29]. 

3) Os filmes de mercúrio podem sofrer algumas interferências: por exemplo, em 

filmes in situ, produzidos na presença de iões cloreto, rapidamente se forma cloreto de 

mercúrio (calomelanos, Hg2Cl2). A formação de calomelanos, à superfície do eléctrodo, 

resulta num pico catódico adicional (que interfere com os picos de redissolução do analito, 

entre -0.6 e -0.3 V), e em correntes de fundo elevadas [29,43,44,47].  

4) Os eléctrodos de filme de mercúrio são, também, conhecidos por possuírem 

uma resistência química ao oxigénio, relativamente, baixa. Assim, de forma a eliminar a 

possibilidade de oxidação pelo oxigénio dissolvido, é necessária a purga da solução de 

análise, de modo a remover o oxigénio. Uma vez que a purga da solução é inconveniente 

(pois podem formar-se bolhas de gás na superfície, que podem deteriorar a uniformidade 

do filme), e consome grande parte do tempo total de análise, a eliminação da purga seria 

desejável [29,48]. 

5) Estão, também, documentadas alterações no desempenho dos eléctrodos, 

devido à formação de bolhas na sua superfície, em casos em que estejam sujeitos a 

excessiva evolução de hidrogénio, durante a deposição a partir de soluções acídicas [29]. 
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6) Frenzel [29], ao investigar a formação de filmes de mercúrio em eléctrodos de 

carbono vítreo de diferente qualidade e tamanho, verificou que a utilização de eléctrodos 

de carbono vítreo provenientes de diferentes fabricantes causa grande influência nos 

resultados obtidos. Em eléctrodos com defeitos à superfície, a deposição do mercúrio 

ocorre, preferencialmente, nesses locais e a distribuição do tamanho das gotas de mercúrio 

é, fortemente, relacionada com o tamanho desses mesmos defeitos. Gotas maiores (1-10 

µm) estão presentes em cavidades mais largas, enquanto que, na restante superfície, apenas 

podem ser observadas as gotas menores (< 0.2 µm). Em eléctrodos excessivamente 

polidos, o mercúrio é depositado de uma forma menos eficaz, pois o mercúrio elementar 

formado não adere a essa superfície demasiadamente polida. A alta tensão superficial do 

mercúrio, juntamente com a pouca área de contacto disponível, em superfícies de 

eléctrodos muito polidas, são, obviamente, condições pouco favoráveis. 

7) A superfície do carbono vítreo é heterogénea, no que respeita às propriedades 

de transferência electrónica: o sobrepotencial necessário para reduzir os iões mercúrio(II) 

difere de um segmento do eléctrodo de carbono vítreo para outro, dependendo do grau de 

oxidação parcial. Em superfícies de carbono vítreo oxidadas, a formação de ligações 

mercúrio-carbono pode ser bloqueada e a deposição apenas ocorrer nos locais virtualmente 

livres de grupos contendo oxigénio [29,39]. Consequentemente, ao aplicar um potencial 

catódico, as gotas de mercúrio começam a crescer, apenas, nas zonas menos oxidadas, o 

que resulta numa deposição heterogénea [39]. Várias imagens de microscopia electrónica 

de varrimento (SEM) e de microscopia óptica comprovam a heterogeneidade dos filmes de 

mercúrio, em carbono vítreo, a qual está associada a um comportamento errático da 

corrente [44]. 

8) O filme de mercúrio (ou mais precisamente, o conjunto de pequenas gotas de 

mercúrio) é muito sensível à destruição mecânica. O facto de tocar no filme leva à remoção 

de parte do mercúrio e possível coalescência das restantes microgotas, com a consequente 

irregularidade da textura do filme [5,29]. O mesmo pode acontecer quando se coloca o 

eléctrodo em elevada velocidade de rotação ou quando um fluxo líquido é dirigido, 

directamente, para a superfície do eléctrodo [29]. 

9) O MFE é sensível a tensioactivos que adsorvem à sua superfície e provocam a 

diminuição da resposta ou, até mesmo, o bloqueio total do eléctrodo. 

 



                                                                  2.Eléctrodos de Carbono Vítreo e Eléctrodos de Mercúrio 

 31 

2.2.2.4 Possibilidades de resolução de alguns dos problemas associados 

aos MFEs 

 

De forma a aumentar a reprodutibilidade dos filmes de mercúrio, produzidos num 

eléctrodo de carbono vítreo convencional, usados na determinação de chumbo e cádmio 

em águas não contaminadas, Fischer et. al [46], estudaram o efeito da adição de tiocianato 

(optimizando a sua concentração), bem como, a re-optimização de parâmetros químicos 

(pH, tipo de electrólito de suporte) e electroanalíticos, para aumentar a sensibilidade.  

Também, Monterroso et. al [47], analisaram os efeitos da adição de tiocianato, 

verificando que, a combinação entre esta adição e o uso de potenciais de deposição 

bastante negativos (em soluções moderadamente acídicas), facilita a formação de depósitos 

de mercúrio homogéneos (ao promover o processo de nucleação), com alta 

reprodutibilidade. No entanto, verificaram, também, que para soluções mais acídicas 

(valores de pH < 2.5), a carga voltamétrica de mercúrio é superior quando não é feita a 

adição de tiocianato; portanto, para pH < 2.5, o tiocianato não promove a deposição do 

mercúrio.   

Um método para evitar a formação de calomelanos na superfície de eléctrodo de 

filme de mercúrio, preparado in situ, é complexar os iões Hg2+, de modo a que não reajam 

com o filme de mercúrio, o que é conseguido, quer por adição de KSCN, quer pela 

utilização de uma concentração de iões Cl- superior a 3.5 M (Nolan e Kounaves [43], 

verificaram que a formação de calomelanos ocorre no intervalo de concentração de Cl- 

compreendido entre 0.001-0.5 M) [43]. Contudo, foi demonstrado por Monterroso et al. 

[47]  que, quer os filmes in situ, quer os filmes  produzidos por electrodeposição ex-situ, na 

presença de ião tiocianato, são resistentes aos efeitos nocivos do ião cloreto.  

A aplicação da voltametria de redissolução em fluxo é uma solução adequada para 

prevenir ou minimizar alguns dos problemas mencionados na secção 2.2.2.3: o 

desarejamento da amostra não é necessário, devido ao procedimento de troca de matriz, 

inerente aos sistemas em fluxo, e a purga da solução de transporte é feita no reservatório; a 

capacidade de análise de amostras de forma sucessiva, sem remoção do eléctrodo do 

sistema de fluxo, previne a exposição do eléctrodo ao ar, entre análises [29]. 

Outra forma de melhorar a resistência mecânica dos filmes de mercúrio 

(especialmente a dos produzidos ex situ) e, também, a sua capacidade de anti-bloqueio 
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contra tensioactivos, é a sua modificação química (por exemplo, com um polímero), que 

previna a difusão das espécies interferentes (cf. capítulo 3), e mantenha a integridade 

mecânica do filme depositado sob esse revestimento polimérico. 
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3.1 Eléctrodos quimicamente modificados (CMEs) 

 

Entende-se, por eléctrodo quimicamente modificado (CME), um eléctrodo feito de 

material condutor ou semicondutor, revestido com um filme, mono ou multimolecular, 

polimérico ou não, de um modificador químico seleccionado, que, por variação de um 

parâmetro físico-químico (por exemplo, por aplicação de uma diferença de potencial), 

exibe as propriedades químicas, electroquímicas, ópticas, eléctricas, de transporte ou outras 

propriedades desejáveis para o fim em causa [18,49,50,51]. É, deste modo, possível 

perspectivar diferentes aplicações para um eléctrodo, de tal forma que os CMEs constituem 

uma activa área de investigação, e o seu interesse propaga-se a vários campos, como os 

sensores electroquímicos, a electrocatálise, a conversão e armazenamento de energia ou a 

electrónica molecular [4,49,50].  

Os objectivos fundamentais da aplicação de CMEs, em electroanálise, podem, 

então, envolver [32]: 

• aumento da selectividade relativamente a um determinado analito; 

• electrocatálise de uma determinada reacção electródica, por incorporação de 

compostos que promovam a activação do eléctrodo fazendo, por exemplo, baixar o 

sobrepotencial para que tenha lugar a reacção desejada e, eventualmente, aumentar o sinal 

analítico; 

• incorporação de biomoléculas, por exemplo, enzimas, a fim de promover 

reacções biológicas específicas; 

• promoção da pré-concentração (cf. secção 3.1.1) em análises de espécies 

vestigiais, por inclusão de compostos que favoreçam determinadas ligações. 

Além disso, devem apresentar certas características, de modo a se obterem bons 

resultados em aplicações analíticas. Entre elas podem destacar-se [20,30,49]:  

• estabilidade química e mecânica do substrato, do modificador e do eléctrodo 

revestido com o modificador;  

• largo intervalo dinâmico de resposta (idealmente linear); 

• correntes de fundo baixas e estáveis; 

• compatibilidade com matrizes diversas; 

• consistência no fabrico dos eléctrodos, para que haja uma uniformidade nas 

respostas de um eléctrodo para outro.  
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A escolha do material de eléctrodo, cuja superfície sofrerá a modificação, é, 

também, um aspecto muito importante na preparação de um eléctrodo quimicamente 

modificado. Este substrato deve apresentar características electroquímicas apropriadas e, 

além disso, ser adequado ao método de imobilização seleccionado. Entre os materiais 

seleccionados, destacam-se ouro, platina, mercúrio (especialmente na forma de filme), 

carbono vítreo, fibras de grafite e pasta de carbono [52]. 

 
 

 3.1.1 Pré-concentração em eléctrodos quimicamente modificados 

 

 As técnicas voltamétricas são intrinsecamente selectivas devido ao controlo do 

potencial aplicado ao eléctrodo de trabalho. O potencial, ao qual os sinais de corrente 

ocorrem, identifica as espécies electroactivas. Contudo, há situações em que esta 

selectividade não é suficiente. Por um lado, pode acontecer que os potenciais formais de 

duas espécies electroactivas, presentes simultaneamente na amostra, sejam tão próximos 

que o resultado são picos sobrepostos, difíceis de separar sem recorrer a metodologias 

matemáticas; por outro, porque pode haver diminuição da resposta com o tempo, devido ao 

bloqueio da superfície de eléctrodo por espécies irreversivelmente adsorvidas/depositadas 

[17].  

 Por outro lado, se, aliado ao aumento da selectividade, se conseguir obter um 

acréscimo de sensibilidade, obter-se-á uma considerável vantagem adicional. Assim, 

podem utilizar-se CMEs, como superfícies de pré-concentração selectiva. Em análise 

vestigial, durante a reacção de acumulação, os CMEs pré-concentram o analito num 

volume pequeno, na superfície do eléctrodo, permitindo medir concentrações mais baixas 

do que é possível na ausência de passo de pré-concentração. A pré-concentração actua, 

também, como passo de separação, removendo a espécie de interesse da matriz da amostra 

e possíveis interferentes [49]. 

 Os CMEs devem, no entanto, reunir algumas condições, de modo a poderem ser 

utilizados como superfícies de pré-concentração [24,49]: 

•  o processo de pré-concentração deve ser selectivo para o analito de interesse; 

•  a superfície do eléctrodo quimicamente modificado não deve ficar saturada com 

o analito durante o processo de acumulação para assegurar  que o sinal voltamétrico esteja 



                                                                                                 3. Modificação Química de Eléctrodos 

 

 35 

relacionado com a concentração do analito em solução; assim, o tempo de acumulação 

deve ser controlado; 

•  deve existir uma forma conveniente de regeneração da superfície, de modo a que 

cada eléctrodo possa ser usado para múltiplas leituras. A necessidade de repetir o 

procedimento de preparação do eléctrodo quimicamente modificado, para cada medição, 

torna o processo ineficiente. A melhor forma de renovação da superfície é a remoção do 

analito através de um varrimento voltamétrico. 

 

 

 

3.2 Tipos de modificação química de eléctrodos 

 

Dependendo do agente modificador, podem ser usados vários procedimentos para o 

introduzir na superfície do eléctrodo. Os eléctrodos são, então, modificados por um dos 

seguintes métodos. 

 

1) Adsorção química: Este é o tipo de modificação química de eléctrodos mais 

antigo (objecto de muita investigação nos anos 60/princípio dos anos 70 [49]), sendo 

resultante do trabalho pioneiro de Lane e Hubbard [24]. Neste tipo de modificação, a 

cobertura máxima conseguida é, normalmente, uma monocamada de modificador, o que 

limita a faixa de resposta [24,52]. Por outro lado, sendo a adsorção um processo de 

equilíbrio, pode ocorrer a desorção do modificador, resultando na perda de 

reprodutibilidade e na redução da vida útil do eléctrodo. Por estas razões, a modificação de 

eléctrodos, por adsorção química, foi rapidamente suplantada por outros métodos [24,52]. 

Assistiu-se, no entanto, ao seu renascimento através do uso de tióis e sulfuretos na 

derivatização de superfícies de eléctrodo de ouro (e outras) [24,53]. Este processo de 

adsorção química pode dar origem a filmes em monocamada, designados de monocamadas 

auto-montadas (self-assembled monolayers – SAMs), nos quais as moléculas são química e 

espontaneamente adsorvidas em sítios específicos da superfície do eléctrodo [24,51].   

 

2) Ligação covalente: Neste tipo de modificação são usados agentes, como 

organosilanos e cloreto cianúrico, para ligar, de forma covalente, o modificador químico à 
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superfície do eléctrodo [49,51]. Este método é bastante estável em relação aos restantes; no 

entanto, requer mais tempo para a sua realização, é mais difícil de executar e, tal como a 

modificação por adsorção, proporciona um revestimento em monocamada [49,52].  

 

3) Modificação polimérica: Em 1978, os grupos de Miller e Bard [49] mostraram, 

independentemente, que os eléctrodos quimicamente modificados podem ser preparados 

por revestimento das superfícies de eléctrodo com filmes poliméricos. Através deste tipo 

de modificação podem imobilizar-se várias monocamadas da espécie activa na superfície 

do eléctrodo, o que amplia, consideravelmente, a resposta electroquímica. 

O revestimento da superfície de um eléctrodo com um filme de um polímero 

constitui a forma mais versátil na preparação de CMEs [49] e, uma vez que foi o método 

de modificação utilizado no decorrer deste trabalho, exploram-se, mais à frente (cf. secção 

3.3), alguns aspectos relacionados com este tipo de modificação. 

 

4) Materiais compósitos: São formados pela combinação de duas ou mais fases de 

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

pode apresentar novas características físicas, químicas ou biológicas. O eléctrodo de pasta 

de carbono é um exemplo de um eléctrodo compósito; materiais à base de carbono formam 

fases condutoras ideais na elaboração de materiais compósitos, por serem bastante inertes 

quimicamente, apresentarem grande intervalo de potencial de trabalho, baixa resistência e 

baixa corrente residual [52].  

Existem, ainda, os eléctrodos modificados com materiais híbridos orgânicos-

inorgânicos, que formam uma categoria mais recente de eléctrodos quimicamente 

modificados, e que podem ser incluídos nos materiais compósitos. As matrizes inorgânicas 

que têm sido usadas como agentes modificadores de eléctrodos incluem a sílica-gel, óxidos 

e fosfatos metálicos, resinas, zeólitos e argilas. Por exemplo, os zeólitos e as argilas podem 

suportar altas temperaturas e ambientes altamente oxidantes [24,51]. 

Também aqui se pode incluir o método de auto-montagem de camadas “layer-by-

layer”, LbL (camada-sobre-camada), introduzido por Decher et al. [54], no início dos anos 

90. Neste método, a adsorção sequencial permite a obtenção de estruturas em 

multicamadas, que formam filmes ultra-finos, uniformes e estáveis [54,55]. A formação 

das multicamadas, numa superfície de eléctrodo, proporciona, assim, uma interface 
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carregada negativa ou positivamente, exposta à solução de electrólito, o que faz com que, 

na prática, se esteja na presença de um eléctrodo modificado [9]. A construção das 

camadas é simples, podem incorporar uma grande variedade de compostos, em diferentes 

combinações e, além disso, é possível controlar e ajustar a espessura total da membrana 

formada, conforme o número de deposições [10,16,54,56]. Por tudo isso, esta técnica 

apresenta um intervalo alargado de aplicações, das quais se podem destacar os biosensores, 

a separação de gases ou os dispositivos ópticos não lineares [9,12,13,15,16,54,57]. 

Os mais diversos materiais têm sido depositados através da aplicação desta técnica, 

como, polímeros funcionais, biopolímeros (proteínas, DNA) e pequenas moléculas, mas, 

também, materiais inorgânicos/orgânicos [10,16,54,58]. 

 

 

3.3 Modificação polimérica 

 

A facilidade com que se preparam filmes poliméricos de espessuras diversas e a sua 

estabilidade mecânica constituem duas das principais razões pelas quais se utiliza este tipo 

de modificação de eléctrodos, e explicam o seu sucesso (comparativamente aos filmes em 

monocamada), sobretudo, na sua aplicação como sensores analíticos [51].  

Os filmes poliméricos são mantidos na superfície do eléctrodo por combinação 

entre as forças de adsorção química e a baixa solubilidade no solvente de contacto ou por 

fixação física do polímero em poros do eléctrodo. Podem ser condutores de electrões/iões 

ou não condutores, orgânicos, inorgânicos ou organometálicos; podem já conter o 

modificador químico desejado ou esse químico pode ser adicionado ao polímero num 

segundo passo [50,51].  

As respostas electroquímicas dos eléctrodos modificados por polímeros são mais 

fáceis de detectar que as obtidas com eléctrodos modificados por monocamadas, dado a 

existência de múltiplas camadas de locais electroactivos (aproximadamente 105 camadas 

monomoleculares de locais electroactivos, no caso de um polímero condutor) [50,59]. No 

entanto, existem variados processos que, em determinadas condições, é necessário ter em 

conta, como: a ocorrência de processos de transporte e transferência de carga, o 

movimento de contra-iões para dentro e fora do polímero, o movimento do filme 
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polimérico, o “inchamento” (“swelling”) da película polimérica (cf. secção 3.4.4) com o 

solvente e o electrólito da solução de análise, e a difusão do analito no filme.  

Contudo, a modificação polimérica do eléctrodo continua a ser um procedimento 

conveniente e simples para melhorar o desempenho de eléctrodos, apresentando uma 

infinidade de aplicações [59]. 

 

 

3.3.1 Métodos de preparação dos eléctrodos em modificação polimérica 

 

O filme polimérico pode ser aplicado, na superfície do eléctrodo, de diferentes 

formas: 

 

1. Evaporação de solvente: é o método em que, após a solução de polímero ser 

aplicada na superfície do eléctrodo, o solvente é levado a evaporar. A aplicação da solução 

polimérica na superfície do eléctrodo pode ser feita de três formas distintas: 

•  por aplicação de uma micro-gota da solução polimérica na superfície do 

eléctrodo. A grande vantagem é o facto de a quantidade de polímero depositada 

(“loading”) ser, imediatamente, conhecida a partir da concentração da solução original de 

polímero e do volume da gota. Tem como desvantagem a eventual não homogeneidade do 

revestimento na superfície do eléctrodo [49,51]; 

•  por aplicação de uma micro-gota da solução polimérica na superfície de um 

eléctrodo, mas estando este em rotação (revestimento em rotação ou “spin-coating”); o 

excesso de solução é, assim, retirado da superfície do eléctrodo. Podem ser aplicadas 

múltiplas camadas, da mesma forma, até que se obtenha a espessura desejada. Este tipo de 

revestimento proporciona uma espessura de filme uniforme; contudo, não é possível 

conhecer, directamente, a quantidade de polímero depositada [24,51]; 

• por imersão do material de eléctrodo na solução de polímero (revestimento por 

imersão ou “dip coating”), por um período suficiente para que a formação espontânea do 

filme ocorra por adsorção [49,51]. Este processo tem como desvantagem não permitir o 

controlo da quantidade depositada na superfície do eléctrodo [51], embora, 

presumivelmente, tenda a produzir monocamadas [12]. 
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2. Deposição electroquímica (ou deposição redox): baseia-se na variação da 

solubilidade do polímero com o seu estado de oxidação. Assim, a formação do filme 

ocorrerá, muitas vezes irreversivelmente, quando um polímero é oxidado ou reduzido ao 

seu estado de menor solubilidade. É exclusiva para polímeros electricamente condutores ou 

polímeros redox. Este tipo de filmes poliméricos conduz a electricidade através do 

movimento de electrões entre os locais oxidados e reduzidos [49,51]. 

 

3. Deposição associada à polimerização electroquímica: uma solução de um 

monómero é oxidada ou reduzida a uma forma activada que polimeriza para formar um 

filme de polímero, directamente na superfície do eléctrodo [51].  

 

4. Polimerização por radiofrequência: vapores do monómero são expostos a 

descarga de radiofrequência de plasma, induzindo a polimerização. Contudo, a alta energia 

desta descarga pode resultar em danos químicos, podendo levar a funcionalidades 

desconhecidas e modificações estruturais no polímero [51]. 

 

 Em alguns casos, independentemente do método de preparação do eléctrodo, é 

necessário proceder à derivatização química do filme. Este método, denominado ligação 

cruzada, é, normalmente aplicado a posteriori da colocação do filme, para lhe fornecer 

algumas propriedades desejadas, tais como, aumento de estabilidade, diminuição de 

permeabilidade, controlo da solubilidade ou alteração das características de transporte de 

electrões [51]. 

 

  

3.3.2 Tipos de polímeros usados na modificação polimérica 

 

É vasto o tipo de polímeros usados para preparar eléctrodos quimicamente 

modificados. Existem os polímeros electroactivos que são, intrinsecamente, condutores de 

iões e/ou de electrões e os polímeros não electroactivos ou isolantes, que não apresentam 

condução eléctrica [50]. 

A tabela 3.1 apresenta alguns exemplos de polímeros usados em modificação 

polimérica e algumas das suas características. 
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Tabela 3.1: Polímeros usados em modificação polimérica e suas características. 

Tipo de polímero Exemplo [60] Observações 

 

Não electroactivos 

(isolantes) 

Acetato de celulose 

 

 

Não apresentam condução eléctrica; são 

usados pelas suas características de 

permeabilidade ao tamanho molecular 

[2,52].  

Electroactivos 

 

• Redox 

 

Poli(vinilferroceno) 

 

 

Contêm funcionalidades electroactivas, 

quer no interior da cadeia principal do 

polímero, quer em grupos laterais a essa 

cadeia [24].  

 

 

• Electronicamente 

Condutores 

 

Polipirrolo 

 

As cadeias de polímero, nesta família de 

materiais, são, elas próprias, 

electroactivas. O sítio catiónico criado 

após oxidação é deslocalizado ao longo da 

cadeia do polímero, fazendo com que estes 

polímeros sejam condutores electrónicos 

(ou seja, similares aos metais) [24]. 

 

 

• Coordenação 

Poli(vinilpiridina) 

 

 

Não são, por si só, electroactivos, mas 

podem incorporar moléculas que o sejam, 

por coordenação [24].  

 

 

• Troca Iónica 

 

Nafion 

 

 

 

Não são electroactivos; a incorporação de 

moléculas electroactivas faz-se através de 

reacções de troca iónica [24]. A escolha de 

um trocador iónico deve ter em conta a 

facilidade com que se obtém um filme 

polimérico estável e reprodutível, na 

superfície de eléctrodo [59,61]. 



                                                                                                 3. Modificação Química de Eléctrodos 

 

 41 

 Abordam-se, em seguida, com mais detalhe, alguns aspectos relacionados com os 

polímeros de troca iónica. 

 

 

3.4 Modificação de eléctrodos com polímeros de troca iónica 

 

  3.4.1 Voltametria de troca iónica em eléctrodos modificados com polímeros  

 

A capacidade de pré-concentração dos eléctrodos modificados com filmes finos de 

polímeros de troca iónica, começou a ser descrita em estudos do fim dos anos 70/início da 

década de 80 [61]. A técnica que utiliza esses sensores recebeu a denominação de 

voltametria de troca iónica (IEV), apresentando inúmeras potencialidades e aplicações 

analíticas.  

Nesta técnica usam-se eléctrodos sólidos, cobertos com um filme fino do polímero 

trocador de iões, o qual permite uma pré-concentração e uma detecção voltamétrica 

simultânea e rápida do analito electroactivo. O sinal voltamétrico, registado nestas 

condições, depende da concentração das espécies electroactivas incorporadas pelo trocador 

iónico, dentro da camada polimérica. Se for usado um trocador iónico caracterizado por 

selectividade própria, é possível determinar analitos electroactivos iónicos em níveis de 

concentração de sub-micromolar. Além disso, a presença da cobertura poliónica, na 

superfície do eléctrodo, evita fenómenos de adsorção ou precipitação (observados, 

frequentemente, em análises de matrizes complexas, como fluidos biológicos ou amostras 

ambientais), os quais podem desactivar a superfície do eléctrodo e impedir a aplicação 

directa dos métodos voltamétricos, em amostras reais [59,61].  

A vantagem de cobrir a superfície do eléctrodo, com um filme fino de um polímero 

de troca iónica, assenta na possibilidade de explorar o equilíbrio de troca iónica que se 

estabelece na interface polímero-solução, como uma pré-concentração não-faradaica dos 

contra-iões electroactivos. A sua detecção pode ser realizada directamente na interface 

polímero-solução, via medição voltamétrica ou amperométrica [59,61]. 
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Fig. 3.1: Esquema exemplificativo da incorporação de catiões na superfície do eléctrodo, por troca iónica 
entre a solução e o filme polimérico, e selectividade do mesmo contra aniões (adaptado de [50]). 
 

 

A capacidade de pré-concentração, não faradaica, de um revestimento é regida pelo 

equilíbrio de troca-iónica (fig. 3.1), que se estabelece na interface polímero-solução, entre 

o ião electroactivo (analito) e os contra-iões não electroactivos, presentes em solução, ou já 

incorporados no revestimento [59,61]. No entanto, na maioria dos polímeros de troca 

iónica, o processo de pré-concentração, para espécies iónicas de tamanho elevado, não é 

total, porque o tempo de equilibração (tempo necessário para que todos os iões 

electroactivos sejam incorporados na membrana polimérica) é longo, devido à sua lenta 

difusão [10].  

No caso de um polímero de troca catiónica, a reacção de troca iónica é a seguinte 

[61]: 

 

 Om+  +  m(P- X+)  ↔  P-
mOm+  +  mX+                                                       (3.1) 

 

onde, P- representa os sítios de troca iónica, no polímero; X+ o contra-ião inerte 

electroquimicamente, e Om+ o contra-ião electroactivo multi-carregado (analito) [61]. 

Sendo uma espécie electroactiva, Om+, pode ser reduzida na interface polímero-

eléctrodo, de acordo com a reacção 3.2, originando um sinal voltamétrico [61]: 

 

 (P-)mOm+  +  ne-  +  nX+  ↔  (P-)(m-n)O
(m-n)+  +  n(P-X+)                            (3.2) 

 

Como o processo ocorre na interface polímero-eléctrodo, a corrente de redução é 

função da concentração das espécies electroactivas incorporadas no revestimento 
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polimérico e da velocidade do transporte de electrões na interface com o revestimento 

[59,61]. 

Em medições voltamétricas de transiente, a velocidade do transporte de electrões 

que origina a corrente medida é, geralmente, caracterizada por um parâmetro definido 

como coeficiente de difusão aparente, Dapp. Usam-se, assim, os seguintes critérios de 

diagnóstico, para avaliar se o comportamento é de camada fina, (Dappt)
1/2 >> ø, ou de 

difusão linear semi-infinita, (Dappt)
1/2 << ø [61] j: 

•  para um comportamento de camada fina, o pico voltamétrico apresenta forma 

Gaussiana (caracteristicamente simétrica) e Ip depende, linearmente, da velocidade de 

varrimento, ν. Nestas condições, não existe uma dependência do sinal voltamétrico com o 

parâmetro Dapp e, como tal, observa-se uma relação linear de Ip com a concentração da 

espécie Om+: 

 

     Ip = 9.39 ×105 
n

2νV [Om+]p                                                                       (3.3)k 

 

• em condições de difusão linear semi-infinita, Ip depende, linearmente, de ν1/2 e o 

pico voltamétrico mantém a “cauda” clássica dos processos de difusão, sendo governado 

pela equação de Randles-Sevcik: 

 

   Ip = 2.69 × 105  
n

3/2
AD

1/2[Om+]p ν1/2                                                            (3.4) 

 

 No caso particular em que, para além do polímero, se usa o TMFE como eléctrodo de 

trabalho, para determinação de metais por ASV, ocorre a acumulação do metal e a 

formação da amálgama (o metal de interesse dissolve no mercúrio), por aplicação da 

voltametria de troca iónica acoplada à ASV. 

 Neste caso, verifica-se uma equação semelhante a 3.1, em que o metal de interesse se 

liga ao polímero, já depositado na superfície do eléctrodo. Em eléctrodos modificados, 

como é o caso, esta etapa pode ser feita sem ser necessário a aplicação de um potencial de 

acumulação. 

                                                
j Em medições electroquímicas de transiente, é necessário distinguir, para as medições feitas numa escala de 
tempo, t, se a camada de difusão (dada, aproximadamente, por (Dappt)

1/2) é maior ou menor que a espessura 
do filme, ø. 
k V é o volume do revestimento. 
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   Mm+  +  m(P- X+)  ↔  P-
mMm+  +  mX+                                                     (3.5) 

 

         Adicionalmente, ocorre a reacção de formação da amálgama; por seu lado, este passo 

necessita da aplicação de um potencial de acumulação. A reacção será, então, semelhante à 

reacção de pré-concentração em ASV (eq. 1.7): 

 

(P-)mMm+  +  ne-  +  nX+                    m(P-X+)  +  M(Hg)                           (3.6) 

 

Após este passo de pré-concentração, o processo será parado (etapa de equilibração) 

para que a concentração do metal se torne uniforme no eléctrodo.  

Em seguida, a reacção 3.6 é deslocada no sentido inverso, de modo a retirar o metal 

da amálgama. É, então, registado o sinal electroquímico do metal, em função do potencial 

aplicado, sob a forma de um pico.  

Portanto, é de salientar que, acoplando a voltametria de troca iónica à ASV, se 

consegue uma dupla acumulação da espécie de interesse. 

 

 

3.4.2 Polímeros de troca iónica na determinação de metais   

 

3.4.2.1 Ionómeros 

 

 Um ionómero é um polímero iónico, linear ou ramificado, caracterizado por conter 

uma pequena quantidade de grupos iónicos [6,59]. Assim, os ionómeros são, química e 

morfologicamente, distintos dos restantes materiais trocadores de iões [59].  

 Os ionómeros perfluorados e sulfonados mais comuns são o Nafion
®, o Tosflex e o 

Eastman AQ (ou poliestersulfonado), que são caracterizados por massas equivalentes 

elevadas e um número baixo de sítios trocadores de iões, existentes entre longas cadeias 

orgânicas [59,61].  

 

 

 

 

 Hg 
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� Nafion, Tosflex e Eastman AQ 

 

Considerando a aplicação de polímeros de troca iónica na modificação de 

eléctrodos de filme de mercúrio, com vista à determinação de catiões metálicos, o 

ionómero que tem sido mais extensivamente aplicado é o Nafion (NA) [2,6,36,62]. 

  

 
 

   Fig. 3.2: Estrutura do polímero Nafion® [60].  
 
 

O Nafion é um trocador catiónico, cujas propriedades de troca são independentes 

do pH da solução [6]. Os grupos trocadores de iões, encontram-se fixos em aglomerados 

fortemente hidrofílicos (que podem formar pontes de hidrogénio com o solvente), e estão 

rodeados por regiões de natureza hidrofóbica, responsáveis pela adsorção e estabilização 

dos revestimentos, em materiais de eléctrodo hidrofóbicos, como é o caso do carbono 

vítreo [24,59,61]. O NA mais usado é o NA 115 (com massa molecular monomérica de 

1100). 

A incorporação de catiões electroactivos, na superfície do eléctrodo, com filmes de 

Nafion ocorre segundo a seguinte reacção [24]: 

 

n(-SO3
-Na+)polím  +  Mn+

sol  →  [Mn+(-SO3
-)n]polím  +  nNa+

sol                     (3.5) 

 

onde, “polím” representa a fase do polímero e “sol” representa a fase da solução de 

contacto, que contém o catião de troca [24]. 

 Os revestimentos com Nafion apresentam duas grandes vantagens: oferecem uma 

maior estabilidade mecânica ao filme de mercúrio [36] e boas propriedades anti-bloqueio 

(uma vez que têm uma densidade elevada e, logo, elevada espessura). No entanto, devido a 

essa mesma espessura, apresentam alguma restrição à difusão o que, em conjugação com o 

facto de terem poucos grupos sulfónicos, faz com que a sensibilidade na determinação de 

catiões metálicos, quando usados com filmes de mercúrio, seja menor que usando o filme 

de mercúrio não revestido. Além disso, quando a preparação dos eléctrodos modificados 
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com Nafion envolve procedimentos de evaporação de solvente, normalmente, é registada 

falta de reprodutibilidade [63]. 

 

O ionómero Tosflex foi a primeira membrana perfluorada, trocadora de aniões, 

comercialmente disponível, no Mundo [59]. Experimentado por Ugo et al. [6], na 

determinação de Cu, em água do mar, é referido, pelos mesmos autores, como sendo capaz 

de proteger o eléctrodo de interferentes orgânicos. 

 

 

 

Fig. 3.3: Estrutura do polímero Tosflex [59]. 

 

O polímero Eastman AQ, disponível comercialmente, existe como AQ 55, AQ 38 e 

AQ 29, com pesos equivalentes, por monómero, de 1500, 2500 e 2500, respectivamente 

[37,59].  

É um trocador catiónico com propriedades semelhantes às do Nafion; a grande 

diferença reside na solubilidade: o Eastman AQ é bastante mais insolúvel que o Nafion 

[59].  

 

 
                            Fig. 3.4: Estrutura do polímero Eastman AQ 55 [59]. 

 

 Os eléctrodos modificados com Eastman-AQ permitem a troca de catiões para 

análise vestigial e apresentam uma boa capacidade de anti-bloqueio [37]. 
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3.4.2.2 Polielectrólitos 

   

 Materiais poliméricos, portadores de carga iónica, caracterizados por baixos pesos 

moleculares, elevado grau de grupos trocadores e alta solubilidade em água são chamados 

polielectrólitos [61].  

 

 

� Poliestireno sulfonato (PSS) 

 

O PSS é um polímero de troca catiónica, termicamente estável, cujas propriedades 

iónicas se devem à presença de grupos sulfónicos na sua estrutura [61]. Contém uma parte 

hidrofílica (grupos sulfonados e seus contra-iões) e uma parte hidrofóbica (cadeia 

hidrocarbonada e grupos fenílicos). 

 

 
            Fig. 3.5: Estrutura do PSS [7]. 

 

Os polielectrólitos têm sido pouco usados no revestimento de eléctrodos de carbono 

vítreo/filmes de mercúrio. O PSS proporcionou, de facto, o primeiro exemplo de 

polielectrólito aniónico utilizado na modificação de eléctrodos de carbono vítreo/TMFE, 

para medições voltamétricas de metais vestigiais, em amostras de águas estuarinas.  

Este revestimento polimérico, produzido por evaporação de solvente, a partir de 

uma solução com força iónica (~ 0.15 M), apresenta espessura micrométrica e revela-se 

muito estável [4,5]. Os trabalhos de Monterroso et al. [4,5] mostraram que um filme fino 

de mercúrio pode ser depositado ex situ, num eléctrodo de carbono vítreo, revestido com 

PSS. Nas condições experimentais consideradas óptimas (quantidade de PSS depositada = 

4.8µg mm-2), verificaram que não há restrições ao transporte de massa de catiões metálicos 

pesados, através da camada polimérica, além de que, são conseguidas melhorias nas 
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correntes de pico de redissolução do chumbo e cobre, em comparação com o TMFE não 

revestido.   

 Fazendo a comparação com o Nafion (são ambos polímeros de troca iónica 

sulfonados), o PSS apresenta maior reprodutibilidade e maior sensibilidade na 

determinação de catiões metálicos, como o chumbo. No entanto, como a sua densidade é 

menor e ocorre inchamento em contacto com soluções aquosas, os revestimentos de PSS 

não são muito compactos e apresentam maior grau de porosidade e, assim, a sua 

capacidade de anti-bloqueio, em função do tamanho molecular, é menor. 

 

 

3.4.3 Outras abordagens de troca iónica   

 

3.4.3.1 Revestimentos mistos de trocadores iónicos  

 
 Monterroso et al. [63], estudaram o revestimento de eléctrodos de carbono vítreo 

com uma mistura de dois polielectrólitos, PSS e poli-L-lisina (PLL). O maior objectivo, em 

termos de aplicação analítica, foi o estudo das capacidades de anti-bloqueio desta camada 

mista (camada policatiónica-polianiónica). Concluíram que este revestimento misto, em 

eléctrodos de carbono vítreo, permite a produção de filmes de mercúrio estáveis, para 

determinações ASV, assegurando uma sensibilidade adequada (embora menor que nos 

eléctrodos PSS-TMFE) e uma melhoria da capacidade de anti-bloqueio (especialmente, 

para revestimentos mais espessos). 

 Foi estudado o efeito da variação do quociente molar PLL/PSS na corrente de pico 

por onda-quadrada de chumbo e, considerando apenas as interacções electrostáticas dentro 

da camada mista PSS-PLL, seria de esperar que o eléctrodo PSS/PLL 1:3 restringisse a 

acumulação de catiões chumbo, obtendo-se valores de Ip mais baixos do que para o 

eléctrodo de mercúrio sem revestimento polimérico. No entanto, isso não se verificou e, 

dessa forma, foi avançada uma eventual alteração no mecanismo de troca iónica, que 

envolveria uma acumulação adicional de clorocomplexos de chumbo, que existem na 

solução de electrólito (NaCl). O mecanismo de troca iónica envolveria, então, a troca entre 

estes complexos, carregados negativamente, e os iões Br-, da PLL (NH3
+Br- ↔ PbCl3

-). 
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3.4.3.2 PVP como polímero de troca iónica 

 

 Zen e Chung [64] fizeram a modificação de eléctrodos de ouro, em carbono vítreo, 

com PVP, para determinação de mercúrio(II) vestigial, em amostras reais. O mercúrio foi 

pré-concentrado no eléctrodo modificado, na forma aniónica, por formação de complexos 

com o cloreto do meio, que podem, assim, ser incorporados num polímero de troca 

aniónica, como a PVP.  

 Em comparação com o eléctrodo de ouro convencional, o eléctrodo modificado 

com PVP, mostrou melhorar a resistência a interferências provenientes da presença de 

tensioactivos ou de iões como o cobre(II) (geralmente, considerado a maior interferência 

na determinação de mercúrio(II), em eléctrodos de filme de ouro). Além disso, aumentou a 

sensibilidade e melhorou a estabilidade mecânica do filme de ouro, quando usado em 

voltametria de onda quadrada [64].  

 Os revestimentos de PVP foram produzidos por “spin coating”, embora, para os 

tornar mais estáveis e reprodutíveis, tenha sido necessário proceder à sua estabilização por 

ligação cruzada, fazendo reagir alquil-dihaletos com uma fracção dos átomos de azoto 

piridínicos. No entanto, Zen et al. [65], também já realizaram a deposição da PVP, por 

evaporação de solvente (também por “spin coating”), directamente, sem qualquer tipo de 

estabilização. Neste caso, a PVP foi depositada em eléctrodos GCE/MFE, para a posterior 

determinação de Pb(II). 

 

 

3.4.3.3 Cloreto de Polialilamónio (PAH) 

 

O PAH, polímero utilizado no decorrer deste trabalho, é um polímero de troca 

aniónica. É um polielectrólito, de estrutura linear [8], que apresenta natureza básica (pKa de 

9,67 [66]). É composto de zonas hidrofílicas (grupos amina e os seus contra-iões) e 

hidrofóbicas (a cadeia hidrocarboneto). 
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Fig.3.6:Estrutura do PAH [7]. 

 

Foi já usado como mediador polimérico para efectuar a transferência de electrões 

entre uma enzima e um eléctrodo [67]. No entanto, a área na qual o PAH é mais 

extensivamente aplicado é, sem dúvida, a da formação de multicamadas de polielectrólito 

em estruturas LbL [7-16], muitas vezes, em conjunto com o PSS [7,9,10,12,16].  

 

Interessa, pois, saber um pouco mais sobre o PAH e o seu comportamento, como 

modificador de eléctrodos, em aplicações distintas destas. Daí a sua utilização, neste 

trabalho, como modificador de eléctrodos GCE/TMFE, na determinação voltamétrica de 

chumbo(II) vestigial. Embora o PAH seja um polímero de troca aniónica, a incorporação 

do chumbo foi conseguida através da formação de clorocomplexos de chumbo na fase 

polimérica, rica em cloretos. Estes eléctrodos, modificados com PAH, provaram, entre 

outras características, boa sensibilidade e boas características anti-bloqueio, como, aliás, se 

abordará, mais adiante, na secção experimental. 

 

 

3.4.4 Características dos polielectrólitos em solução  

   

 O interessante comportamento das soluções de polielectrólitos (qualitativamente 

diferentes daquelas com polímeros sem carga) provém das interacções electrostáticas entre 

cargas [68].  

 Uma das características dos polielectrólitos, em solução, é a sua capacidade de 

“inchamento” (“swelling”); o filme de polielectrólito actua como uma membrana semi-

permeável, absorvendo água e electrólito da solução de análise [13,59].  

 O “inchamento” dos polielectrólitos é um processo reversível [13,58] e, Burke e 

Barrett [13], referem que é, em grande parte, influenciado pela ionização da rede 

polimérica. Esta, por sua vez, será influenciada por factores, como, concentração de grupos 
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funcionais ionizáveis dentro da estrutura do polímero, grau de ionização, pH e força iónica 

do meio e natureza dos contra-iões [13]. Garcia-Morales et al. [15], referem que o efeito de 

“inchamento” leva a um revestimento mais espesso e, por esse motivo, menos permeável a 

iões. 

 A espessura de uma camada de polielectrólito é afectada por factores como pH e 

concentração da solução de polielectrólito, força iónica e temperatura [56]. Relativamente 

à força iónica, sabe-se que, para deposições em monocamada e LbL, há sempre um 

aumento da espessura da camada de polímero, quando se aumenta a força iónica da 

solução polimérica de deposição, e o consequente decréscimo da densidade do polímero 

recolocado [10,58].  

 Os filmes de polielectrólitos são pouco afectados, em termos de “swelling” (e, 

portanto, de aumento de espessura), para forças iónicas muito baixas, o que é atribuído à 

incapacidade de uma concentração significativa de iões penetrar no filme. No entanto, à 

medida que o meio de “inchamento” começa a penetrar no filme de polímero, ocorre a 

troca de protões entre o solvente e os grupos funcionais do polielectrólito, de modo a 

satisfazer o equilíbrio ácido-base do sistema. Este facto altera o pH do solvente que 

penetrou na estrutura polimérica, o que resulta num gradiente de pH, dentro do próprio 

filme. Por sua vez, este gradiente produz uma variação no grau de dissociação dos grupos 

funcionais, o que conduz a diferenças no grau de extensão da cadeia, resultante de 

repulsões electrostáticas entre cargas da cadeia [13]. 

 Assim, em soluções de água pura, as cadeias poliméricas são, provavelmente, 

expandidas, assumindo uma conformação linear (devido à repulsão de cargas) e 

originando, assim, revestimentos muito finos, de maior densidadel [10]. Por seu lado, para 

forças iónicas maiores, as camadas poliméricas assumem estruturas “enroladas”; o grau de 

“inchamento” do revestimento de polímero aumenta com o aumento da concentração de 

electrólito. A densidade, neste caso, será menor [10,13]. Esta alteração, com a força iónica, 

de uma conformação linear, para uma conformação mais “enrolada”, leva, então, ao 

aumento da espessura e do volume do polímero depositado [58].  

 

 

                                                
l Em g cm-3. 
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 No caso do polímero estudado no decorrer deste trabalho, o PAH, sendo ele um 

polielectrólito fraco, sabe-se que as suas propriedades em solução são muito sensíveis ao 

pH e à força iónica, os quais influenciam o seu comportamento de “inchamento”, uma vez 

que afectam as forças electrostáticas que operam no filme hidratado [13]. No seu caso, para 

pH> pKa (9.67), conforme o número de grupos amina protonados diminui, o grau de 

“inchamento” também diminui, como resultado da diminuição da repulsão electrostática 

das cadeias, dentro do filme [66]. 
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4.1 Reagentes e soluções 

  

 Durante a realização deste trabalho, utilizaram-se os seguintes reagentes:  

•  de qualidade “analítica”: ácido nítrico, hexacianoferrato de potássio(III), 

hidróxido de sódio, cloreto de potássio (Merck); cloreto de polialilamónio (PAH), 

albumina de soro bovino (BSA), poli-L-lisina (PLL) (Sigma-Aldrich); acetato de amónio e 

tiocianato de amónio (Riedel-de-Häen); 

• de qualidade “suprapur”: cloreto de sódio, cloreto de potássio (Merck); 

• de qualidade “trace select”: ácido clorídrico (Fluka); 

• de qualidade “AAS”: nitrato de mercúrio (II) e nitrato de chumbo (II), soluções 

1000 ppm (BDH). 

 

 As soluções-mãe de PLL, Triton-X 100, BSA (todas a 0.1% (v/v) e armazenadas a 

4 ºC), e as soluções de tiocianato de amónio, hidróxido de sódio 0.5 M e ácido nítrico 1 M, 

foram preparadas em água ultrapura. Também a solução de Pb 6.00 × 10-8 M foi preparada 

em água ultrapura (por diluição apropriada da solução padrão 1000 ppm). A solução de 

hexacianoferrato de potássio(III) foi preparada em KCl 1 M ou em NaCl 0.5 M, conforme 

o seu uso em cronoamperometria (concentração rigorosa da solução de K3[Fe(CN)6] =  

9.854 × 10-4 M) ou em voltametria cíclica (concentração da solução de K3[Fe(CN)6] =  5.0 

× 10-4 M), respectivamente. A solução de tampão acetato de amónio 1 M foi preparada por 

dissolução de 1.5416 g de NH4Cl em HCl 0.5 M. As soluções de PAH, 0.12 a 102 mM, 

foram preparadas em água ultrapura ou em solução de nitrato de sódio, de diferentes 

concentrações (0.05, 0.1, 0.2 e 0.5 M).  

 

A água utilizada na preparação das soluções foi água ultrapura 18.2 MΩ cm, obtida 

a partir de um sistema Milli-Q-System, da Millipore. Para fazer as diluições adequadas 

usaram-se micropipetas (1-10, 5-50, 50-200 e 200-1000 µL, Biohit-Proline®), equipadas 

com pontas descartáveis.  

Os restos de soluções de catiões metálicos foram recolhidos em recipientes 

apropriados, para posterior tratamento.   

É de frisar que, exceptuando as soluções de metais, todas as outras são soluções que 

não apresentam toxicidade. 
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4.2 Limpeza do material 

 

 O material de vidro usado na preparação e armazenamento de soluções, bem como 

outro material, como células electroquímicas e acessórios, foi cuidadosamente lavado, de 

forma a prevenir a contaminação com iões metálicos, através de acumulação no vidro. No 

final de cada dia de trabalho, o material era lavado com água destilada e, seguidamente, 

colocado numa solução de ácido nítrico 4 M, na qual ficava durante toda a noite. Após se 

retirar da solução de ácido, o material era lavado com água ultrapura e colocado a secar em 

local apropriado.  

 

 

  

 4.3 Estudos electroquímicos 

 

As soluções foram purgadas com azoto, durante cerca de 5 minutos, antes de se 

proceder às leituras voltamétricas, as quais foram realizadas à temperatura ambiente (18-20 

ºC).  

 

 

 4.3.1 Instrumentação 

 

 Todas as medições voltamétricas foram efectuadas num analisador electroquímico 

BAS 100B/W (Bioanalytical Systems), ligado a um Cell Stand BAS-C2. O analisador 

encontrava-se ligado a um computador pessoal, contendo o software BAS/100W, versão 

2.1.  

 As medições de pH foram efectuadas com um eléctrodo de vidro combinado (Orion 

9104SC), ligado a um medidor de pH (Cole Parmer, 05669-20). Para efectuar a calibração 

foram utilizadas soluções tampão de pH 7.00 e 4.00. 

 

 

 

 



                                                                4. Reagentes, Equipamento e Procedimentos Experimentais 

 

 55 

 4.3.2 Eléctrodos e células electroquímicas 

 

 Ao analisador electroquímico correspondia um sistema convencional de três 

eléctrodos: um eléctrodo de carbono vítreo (GCE, BAS), como eléctrodo de trabalho, um 

fio de platina, como eléctrodo auxiliar, e um eléctrodo de referência de Ag/AgCl (sat. 

KCl), ao qual todos os potenciais são referenciados. 

 As células de trabalho usadas, para proceder aos ensaios voltamétricos, foram 

células em borossilicato de sódio, de 10 mL de capacidade máxima. 

 

 

 

 4.4 Microscopia electrónica de varrimento (SEM) 

 

A microscopia electrónica de varrimento (SEM) foi efectuada com um sistema S-

4100 HITACHI. As fotografias SEM foram tiradas directamente ao GCE revestido com 

um filme polimérico. O mesmo sistema, acoplado à espectroscopia electrónica dispersiva 

(EDS), permitiu obter espectros que dão a indicação (qualitativa/semi-quantitativa) dos 

elementos constituintes de determinada zona. 

 

 

4.5 Procedimento geral 

 

 4.5.1 Preparação dos eléctrodos  

   

  4.5.1.1 Pré-tratamento do eléctrodo de carbono vítreo 

 

 O eléctrodo de carbono vítreo era sujeito a um polimento manual, durante alguns 

minutos, com alumina (0.3 µm; Metrohm), sobre um prato plano de vidro coberto por um 

pano de polimento, tipo “camurça” (Bueller), fazendo movimentos em forma de “oito”, 

com o objectivo de se obter uma superfície lisa, de aspecto vítreo ou espelhado. Após o 

polimento, o eléctrodo era lavado com água ultrapura e levado a um banho de ultrassons, 

durante 60 s, de modo a remover possíveis restos de alumina e alguns contaminantes que, 
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bloqueando a superfície, retardariam a velocidade de transferência electrónica. De seguida, 

era, ainda, aplicado um pré-tratamento electroquímico de varrimentos voltamétricos 

multicíclicos (40×), entre -0.8 V e +0.8 V, a uma velocidade de 0.1 V s-1, em solução 

tampão de NH4Ac/HCl (pH 3.4; NH4Cl 1 M / HCl 0.5 M). 

 Sempre que se achou necessário, ou quando o GCE ficava algum tempo sem ser 

utilizado, o mesmo era polido com pastas de diamante (neste caso, o pano de polimento era 

um pano de nylon) de granulometria decrescente (6, 3 e 1 µm) e, por fim, com alumina. 

Após a sua utilização, o GCE era guardado num excicador (atmosfera limpa, com o 

mínimo de humidade). Quer o polimento com alumina, quer o pré-tratamento 

electroquímico, eram repetidos no início de cada dia de trabalho. A qualidade da superfície 

do GCE era regularmente controlada por voltametria cíclica, em solução de 

hexacianoferrato (ver secção 4.5.3) e a sua área foi determinada por cronoamperometria 

(ver secção 4.5.4). 

 

 

4.5.1.2 Preparação de eléctrodos de filme de mercúrio sobre carbono vítreo 

 

 Para todos os ensaios voltamétricos foram usados filmes de mercúrio produzidos ex 

situ. Na formação do TMFE, foi utilizada uma solução contendo nitrato de mercúrio(II) 

0.12 mM, em ácido nítrico 0.01 M (pH ~1.9). A deposição do mercúrio foi feita a -1.3 V 

(vs. Ag/AgCl sat.), durante 20 s, enquanto a solução era agitada com uma barra magnética 

(BAS-C2, posição 3). 

 

 

4.5.1.3 Preparação de eléctrodos de filme de mercúrio modificados com 

PAH sobre carbono vítreo 

 

� Deposição do polímero 

 

Os revestimentos poliméricos no GCE foram efectuados utilizando o método de 

evaporação de solvente, segundo o qual um pequeno volume da solução de polímero é 

aplicado na superfície do eléctrodo e o solvente é levado a evaporar. 
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Foram, então, colocados 2.5 ou 5 µL de solução de PAH, 0.12 a 102 mM, na 

superfície do eléctrodo. Em seguida, deixou-se evaporar o solvente, colocando a superfície 

do eléctrodo sob um fluxo de ar quente (T ~60 ºC), durante, aproximadamente, 10 minutos. 

 

   
 

Fig. 4.1: Esquema exemplificativo da colocação da micro-gota na superfície de carbono vítreo e posterior 

evaporação do solvente. 

 

 A quantidade de polímero depositada sobre o carbono vítreo foi expressa em 

concentração superficial (mássica ou molar) (cf. secção 5.2). 

 

 

� Deposição do filme de mercúrio 

 

A deposição do filme de mercúrio foi efectuada da forma e nas condições descritas 

para o caso do filme de mercúrio sem modificação (cf. secção 4.5.1.2), apenas com a 

diferença de que, neste caso, a electrodeposição é efectuada através do revestimento 

polimérico, previamente colocado na superfície do eléctrodo. 

 

 
 

4.5.2 Voltametria de onda quadrada com redissolução anódica (SWASV)  

 

Após se efectuar a deposição do mercúrio, numa célula para o efeito (como descrito 

em 4.5.1.2), o eléctrodo era transferido para uma segunda célula, contendo 10 mL de 

solução de NaCl 0.5 M (no caso dos eléctrodos PAH-TMFE, para além de NaCl 0.5 M 
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também foi usado, como electrólito de suporte, NaNO3 0.5 M). Seguidamente, adicionava-

se o metal de interesse (no caso, chumbo), numa concentração de 6.00×10-8 M.  

O passo de deposição do chumbo fez-se a um potencial de -0.8 V (vs. Ag/AgCl 

sat.), durante 20 s, enquanto a solução era agitada com um agitador magnético (BAS-C2, 

posição 3). O tempo de equilibração foi 5 s. O passo de redissolução foi iniciado a -0.8 V e 

terminado a -0.15 V.  

Os parâmetros usados na SWASV foram: amplitude 25 mV, frequência 50 Hz, 

potencial de degrau 5 mV. 

Entre cada varrimento de determinação de Pb(II) fez-se um passo de limpeza, 

realizado a -0.2 V, durante 10 s, de modo a garantir a inexistência de vestígios de chumbo 

de varrimento para varrimento. 

  Deste modo, o mesmo filme de mercúrio podia ser usado, consecutivamente, 

durante toda a sessão experimental. 

 

 

4.5.3 Voltametria de varrimento linear e voltametria cíclica 

 

Para a determinação da quantidade de mercúrio depositada no GCE foi aplicada a 

voltametria de varrimento linear (LSV) a 0.005 V s-1, entre os potenciais -0.15 V e + 0.6 V.  

A carga, QHg, correspondente ao mercúrio depositado, foi calculada por integração 

do pico de mercúrio de varrimento linear (sendo a linha de base estabelecida manual ou 

automaticamente). QHg corresponde ao número de moles de mercúrio, previamente 

depositado na superfície do GCE. 

 

A voltametria cíclica foi usada para inspeccionar o estado de activação 

electroquímica da superfície do GCE. Para isso, fizeram-se varrimentos com o ferricianeto, 

na presença ou ausência de revestimento polimérico, bem como brancos.  
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4.5.4 Cronoamperometria 

  

A cronoamperometria foi utilizada tendo em vista a determinação da área 

superficial electroquimicamente activa do eléctrodo de carbono vítreo. 

 O procedimento experimental usado foi [27]: 

1. Polimento do eléctrodo, seguido do pré-tratamento electroquímico de 

varrimentos voltamétricos multicíclicos; 

2. Obtenção do voltamograma cíclico e do cronoamperograma no electrólito de 

suporte (KCl 1 M).  

3. Transferência do eléctrodo para a célula contendo a solução-teste (K3Fe(CN)6 ca. 

1.000 M em KCl 1 M), tendo o cuidado de absorver com papel a gota de solução que fica 

suspensa no eléctrodo; 

4. Obtenção do voltamograma cíclico na solução-teste; 

5.Obtenção do cronoamperograma (antes da realização de cada cronoamperograma, 

a solução deve ser agitada durante 30 s (agitador magnético – posição 4), repousando, em 

seguida, durante 2 minutos). 

6. O passo 5 é repetido, de modo a obter 4 réplicas dos cronoamperogramas, para 

cada um de 4 polimentos. 

 Os parâmetros aplicados foram: teq = 120 s; E1 = 0.5 V; E2 = 0.0 V, duração do 

impulso = 1 s.  

 Em todas as experiências foi feito um ensaio prévio com o electrólito de suporte; 

esses resultados eram guardados em memória no BAS, a fim de se fazer, posteriormente, a 

dedução automática das correntes relativas ao electrólito de suporte. Assim, o tratamento 

de resultados foi feito directamente pelo software BAS/100W, no qual, para cada 

cronoamperograma da solução-teste, se procede à subtracção do cronoamperograma 

relativo ao electrólito de suporte. 

 Deste modo, através da representação gráfica de I vs. t
-1/2 (Equação de Cottrell, eq. 

1.6), obtém-se o declive da recta (m), que é dado por: 

 

2/12/1 −∞= πcnFADm                                                                             (4.1) 
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 O declive, para tempos longos (controlo por difusão), permitirá, então, calcular a 

área superficial do eléctrodo (A), sabendo, também, o valor das variáveis ou constantes 

presentes na equação apresentada anteriormentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
m n = 1; F = 96485 C mol-1; D = 0.763 × 10-5 cm2 s-1 [30]; c∞ = 9.854 × 10-7 mol cm-3 
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A necessidade de eliminar as interferências sofridas pelos eléctrodos de trabalho 

(nomeadamente, os de mercúrio), causadas, principalmente, pela presença de tensioactivos 

nas amostras, levou ao desenvolvimento dos eléctrodos quimicamente modificados. Estes 

eléctrodos tornaram-se, desse modo, um suporte fundamental das determinações ASV de 

metais pesados, e têm sido, especificamente os modificados com polímeros, alvo de muito 

interesse e investigação, ao longo das últimas três décadas [6]. 

  Os polímeros de troca iónica mais utilizados na modificação de filmes de mercúrio, 

com vista à determinação voltamétrica de catiões metálicos, têm sido os trocadores 

catiónicos sulfonados, nomeadamente, o Nafion [6,36] e, mais recentemente, o PSS [6,37]. 

No entanto, muitas espécies metálicas existem sob a forma de aniões, em amostras de água 

do mar ou estuarina, como é o caso de mercúrio(II), chumbo(II) ou zinco(II). Além disso, 

muitos compostos tensioactivos possuem carga positiva, quer em amostras biológicas 

(como o sangue, pH 7.4), como em amostras de águas do mar ou estuarinas (pH 6-8.5), daí 

haver vantagens em acumular os metais na forma dos seus complexos aniónicos.  

 Por seu lado, o polielectrólito cloreto de polialilamónio (PAH) tem sido muito 

utilizado na formação de filmes ultrafinos (espessura máxima de nanómetro) e têm sido 

estudados os efeitos de determinados parâmetros (como pH, concentração e natureza dos 

iões presentes na solução de polielectrólito) nas características desses filmes. No entanto, 

estes estudos têm sido feitos unicamente em sistemas de polielectrólito nanoestruturados, 

como as camadas LbL [10,69,70].  

Deste modo, a utilização do polielectrólito PAH deveu-se, por um lado, ao interesse 

em saber como este polielectrólito se comportaria em camadas espessas (da ordem de 

micrómetros), como são as usadas neste trabalho, enquanto que, por outro lado, se 

pretendia conhecer o seu comportamento na acumulação de uma espécie a priori positiva 

(chumbo(II)) e a sua capacidade de anti-bloqueio contra espécies tensioactivas. 

Assim, neste trabalho, serão usados eléctrodos de filme fino de mercúrio 

(designados de TMFE), produzidos ex situ, sobre eléctrodos de carbono vítreo, 

quimicamente modificados com o polímero catiónico cloreto de polialilamónio (PAH), por 

evaporação de solvente. Os eléctrodos assim modificados tomarão a designação de PAH-

TMFE.  
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 Nas várias secções deste capítulo pretende descrever-se a preparação deste tipo de 

eléctrodos, bem como demonstrar as suas potencialidades na determinação do catião 

chumbo, por comparação com os eléctrodos de filme fino de mercúrio convencionais. 

Além disso, a sua reprodutibilidade e repetibilidade em medições analíticas e a sua 

capacidade anti-bloqueio contra tensioactivos, serão avaliadas. Serão efectuados estudos 

nos quais se correlacionam as características de incorporação de chumbo(II) dos 

revestimentos de PAH com parâmetros, como, a concentração molar superficial de PAH, 

pH, tipo de contra-iões e sua concentração na solução de polielectrólito ou a composição 

da solução voltamétrica. 

Os estudos efectuados serão acompanhados de caracterização morfológica dos 

vários revestimentos de PAH utilizados (revestimentos de diferentes concentrações 

molares superficiais, preparados a partir de soluções de diferente composição), com 

apresentação de fotografias de microscopia electrónica de varrimento (SEM).  

 

 

 

5.1 Procedimentos de polimento e activação do carbono vítreo 

 

 A qualidade de manufactura de um eléctrodo de carbono vítreo e o estado da sua 

superfície são dois factores que condicionam bastante as características de um filme de 

mercúrio nele depositado [27,29]. No laboratório, podem condicionar-se as características 

da área superficial e o estado de activação do eléctrodo através de pré-tratamentos a que o 

mesmo é sujeito. Por exemplo, neste trabalho, uma vez que o eléctrodo de carbono vítreo é 

o suporte dos filmes de mercúrio, é necessário o controlo das características do carbono 

vítreo para que estas não interfiram na reprodutibilidade da formação dos filmes de 

mercúrio, especialmente, quando se pretende, como é o caso, comparar resultados obtidos 

em diferentes dias e, portanto, com diferentes filmes. 

 No decorrer deste trabalho, o eléctrodo de carbono vítreo foi sempre sujeito a 

procedimentos de pré-tratamento que incluíam polimento e tratamento electroquímico 

através de varrimentos voltamétricos multicíclicos (cf. secção 4.5.1.1).  

 De forma a avaliar o estado de activação electroquímica da superfície do carbono 

vítreo, os ensaios de polimento e activação foram, sempre que se achou necessário (por 
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exemplo, quando o eléctrodo estava algum tempo sem ser utilizado), acompanhados pelo 

estudo do par redox ferri/ferrocianeto (Fe(CN)6
3-/4-).  

Aplicou-se, então, a voltametria cíclica a soluções de hexacionoferrato(III) de 

potássio 0.5 mM em NaCl 0.5 M. Obtiveram-se sempre valores de│Epa - Epc│ situados no 

intervalo 60-70 mV e valores de│Ipa / Ipc│ situados entre 0.90 e 1.04, o que indica que o 

conjunto de polimentos efectuados produz uma superfície do GCE electroquimicamente 

activada (fig. 5.1), pois, caso contrário, a cinética de transferência electrónica seria muito 

lenta e, consequentemente, │Epa - Epc│ seria maior. 
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Fig. 5.1: Voltamograma cíclico num eléctrodo de carbono vítreo polido, para K3Fe(CN)6, 0.5 mM. Electrólito 

de suporte NaCl 0.5 M; eléctrodo de referência Ag/AgCl (KCl sat.); velocidade de varrimento de 0.02 V s-1. 

 

 

 Por outro lado, fez-se a determinação da área superficial electroquimicamente 

activa do carbono vítreo, por cronoamperometria. Os conceitos teóricos desta técnica, bem 

como o procedimento experimental seguido encontram-se descritos nas secções 1.4.2 e 

4.5.4, respectivamente. Foram efectuados quatro polimentos e quatro determinações de 

área, para cada polimento (tabela 5.1). Obteve-se, desse modo, uma área 

electroquimicamente activa de 7.23 mm2 (RSD 2%).  
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Tabela 5.1: Resultados da aplicação da cronoamperometria a uma solução 9.854 × 10-4 mol.dm-3, em 

K3Fe(CN)6, no eléctrodo de carbono vítreo. Determinação da área electroquimicamente activa.  

Polimento dI/dt
-1/2

 A Améd. s RSD 

 (10
-3/2

As
1/2

) (mm
2
) (mm

2
)  (%) 

 3.386E-04 7.227    

1 3.390E-04 7.235 7.24 0.01 0.11 

 3.394E-04 7.244    

 3.393E-04 7.242    

 3.379E-04 7.212    

2 3.395E-04 7.246 7.25 0.03 0.40 

 3.405E-04 7.267    

 3.410E-04 7.278    

 3.291E-04 7.024    

3 3.289E-04 7.020 7.02 0.002 0.02 

 3.290E-04 7.022    

 3.290E-04 7.022    

 3.466E-04 7.397    

4 3.465E-04 7.395 7.40 0.01 0.10 

 3.473E-04 7.412    

 3.468E-04 7.402    

 

 

 

5.2 Tipos de filmes preparados  

 

Os diferentes revestimentos de PAH, no GCE, foram obtidos por evaporação de 

solvente, por aplicação de uma micro-gota de solução polimérica, directamente na 

superfície do carbono vítreo.  

Para efectuar os diferentes estudos que compõem este trabalho prepararam-se 

soluções de PAH distintas. A quantidade de polímero usada no revestimento foi alterada 

por variação da concentração da solução de PAH (de 0.12 a 102 mM) ou, noutros casos, 

por variação do volume da micro-gota (2.5 ou 5.0 µL). Além disso, alterou-se, também, a 

composição da solução de preparação do PAH (H2O ou NaNO3). A tabela 5.2 apresenta as 

características das diferentes soluções de PAH preparadas em NaNO3 0.1 M. 
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Tabela 5.2: Valores de concentração molar e mássica superficiais, concentração das diferentes soluções de 
PAH e valores de espessura estimados, para eléctrodos PAH-GCE. Solução de preparação do PAH: NaNO3 
0.1 M.  
 

mpes Vgota 
 

Moles 
Conc. molar 
superficial 

Conc. mássica 
superficial 

Conc.sol. Espessuran 

(g) (mL) depositadas (mol) (µmol/cm
2
) (mg/cm

2
) (mM) (µm) 

---o 5.0E-03 5.8E-10 0.0080 0.00075 0.12 0.0063 
0.00217 5.0E-03 5.8E-09 0.080 0.0075 1.2 0.063 
0.0641 2.5E-03 8.6E-08 1.2 0.11 ---p 0.92 
0.0641 5.0E-03 1.7E-07 2.4 0.22 34 1.8 
0.1907 2.5E-03 2.5E-07 3.5 0.33 ---q 2.7 
0.1907 5.0E-03 5.1E-07 7.0 0.66 102 5.5 

 

 

O cálculo da espessura implica o conhecimento do valor da densidade do polímero. 

Para revestimentos em camada única, como os usados neste trabalho, não se conhece um 

valor. Apenas se encontram disponíveis os valores para camadas de PAH, usadas em LbL, 

preparadas a partir de soluções de força iónica elevada (1.2 g cm-3) [10] e para o produto 

seco (1.4 g cm-3) [58]. Embora a organização do filme seja diferente, o valor usado para 

estimar a espessura dos diferentes revestimentos de PAH foi 1.2 g cm-3 (tabela 5.2). 

Para as estruturas em LbL, há a evidência do decréscimo da densidade do 

polielectrólito, devido ao “inchamento” dos filmes em contacto com soluções aquosas, de 

tal forma que essa variação pode atingir cerca de 30%. Deste modo, o valor de densidade 

(1.2 g cm-3) pode decrescer para valores no intervalo 0.95-0.89 (conforme se considere 1.2 

ou 1.4 g cm-3), para filmes em solução, o que conduz a alterações na espessura [71]. 

Assim, os valores de espessura calculados para os revestimentos de PAH (tabela 5.2) 

poderão conter um erro, dependendo do “inchamento” efectivo dos filmes. 

 A partir do valor da espessura pode estimar-se a concentração dos grupos 

trocadores amónio, bem como dos contra-iões cloreto, presentes no revestimento de PAH, 

como sendo 9-10 mol dm-3, o que revela a enorme densidade de carga existente no interior 

da camada de polielectrólito. Este valor é igual para todos os filmes da tabela 5.2 porque a 

                                                
n Usando um valor de densidade de 1.2 g cm-3. 
o Não se apresenta um valor de mpes, uma vez que esta solução foi preparada por diluição da solução 1.2 mM. 
p, q Não é calculado um valor de Conc.sol, pois, na realidade, estas duas soluções não existem; a variação da 
quantidade de PAH depositada é feita pela variação do volume da micro-gota depositada no carbono vítreo: 
depositaram-se 2.5 µL (em vez de 5.0 µL) da solução 34 mM e 102 mM, em p e q, respectivamente. 
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densidade do filme é assumida como sendo constante (e é a partir desta que se estima a 

espessura, a partir da qual se encontra o valor da concentração de contra-iões).  

Por outro lado, dos estudos com monocamadas e camadas ultrafinas de PAH (e 

outros polielectrólitos), sabe-se que há sempre um aumento de espessura com o aumento 

da força iónica e que, em solução de água, o PAH, tal como outros polielectrólitos, assume 

uma conformação linear, na qual a cadeia polimérica encontra-se expandida, originando 

filmes finos, de maior densidade (cf. secção 3.4.4) [10]. Assim, para os revestimentos de 

PAH produzidos a partir de soluções de baixa força iónica, deverão ser esperadas 

alterações na estrutura das cadeias do polímero, com o consequente aumento de densidade, 

em relação àqueles preparados em NaNO3. 

 

 

5.3 Caracterização morfológica dos filmes de PAH 

 

5.3.1 Imagens SEM 

 

 As imagens SEM evidenciam as diferenças morfológicas de diferentes 

revestimentos de polímero PAH. 

 Os filmes de 2.4 µmol cm-2, produzidos a partir de soluções 0.1 M NaNO3, 

apresentam uma superfície não homogénea (fig. 5.2), com estrutura tri-dimensional e 

bastante compacta.  

 
Fig. 5.2: Microscopia electrónica de varrimento (×30) para um revestimento de PAH no GCE. Concentração 
molar superficial do filme de PAH: 2.4 µmol cm-2; PAH preparado em solução de NaNO3 0.1M. 
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Assim, diferentes zonas apresentam diferenças entre si: na zona central o 

revestimento é mais denso (fig. 5.3A), enquanto que na periferia da superfície do 

eléctrodo, a estrutura do polímero assume uma estrutura na qual se reconhecem espaços de 

tamanho micrométrico (fig. 5.3B). Os pequenos domínios que se visualizam dispersos por 

cima da estrutura polimérica, na fig. 5.3A, e dentro de pequenos espaços, na fig. 5.3B, são, 

provavelmente, decorrentes da cristalização do sal (o polímero é preparado em NaNO3, o 

qual está em quantidade cerca de três vezes superior à de PAH). 

 

 

 

 
 
Fig. 5.3: Microscopia electrónica de varrimento (×1000 (A) e ×500 (B)) para um revestimento de PAH no 
GCE: na zona central do eléctrodo (A) e nas extremidades da superfície do eléctrodo (B). Concentração 
molar superficial do filme de PAH: 2.4 µmol cm-2; PAH preparado em solução de NaNO3 0.1M. 

A 

B 
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 Estas diferenças na morfologia, em diferentes zonas, devem-se, certamente, ao 

processo de evaporação de solvente. A evaporação de solvente, neste tipo de superfícies 

planares, provoca gradientes de concentração e temperatura que resultam na instabilidade 

da superfície, produzindo-se estruturas regulares. Podem verificar-se dois tipos de 

instabilidade: a instabilidade de Rayleigh-Bénard [72], que ocorre quando a evaporação de 

solvente gera diferenças de densidade entre diferentes zonas da camada do polímero, ou o 

chamado Efeito de Marangoni [72,73], que gera diferenças na tensão superficial, a qual 

depende da concentração do solvente e da temperatura. O Efeito de Marangoni tem um 

papel mais importante e, quando forte, pode fazer com que camadas finas de polímero 

quebrem [72,73]. 

 

 Para os revestimentos de PAH mais finos (0.008 e 0.08 µmol cm-2), produzidos, 

também, a partir de uma solução de NaNO3 0.1M, as imagens SEM não podem ser usadas 

para avaliar o filme de polímero, devido à grande quantidade de NaNO3, relativamente à 

quantidade de PAH (cerca de 100 × superior). 

 

 
 
Fig. 5.4: Microscopia electrónica de varrimento (×500) para um revestimento de PAH no GCE. Concentração 
molar superficial do filme de PAH: 0.008 µmol cm-2; PAH preparado em solução de NaNO3 0.1M. 
 
 
 

As estruturas em “agulha” que se observam são cristais de NaNO3 e não polímero, 

o que foi confirmado por EDS (fig. 5.5), uma vez que, nestas estruturas, não é detectado o 

sinal do cloro do PAH. De qualquer maneira, a provável espessura destes filmes seria da 
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ordem de grandeza das dezenas de nanómetro e, provavelmente, o polímero não seria 

visível por SEM. 

 

 
Fig. 5.5: Espectro EDS das estruturas em “agulha” observadas na fotografia SEM do revestimento de PAH 
0.008 µmol cm-2 (em NaNO3). 
 
  

 Por outro lado, as imagens SEM para os filmes produzidos a partir de uma solução 

de H2O, quer para 2.4 µmol cm-2, como para 0.008 µmol cm-2, mostram filmes poliméricos 

muito compactos, nos quais nenhum tipo de estrutura pode ser reconhecido (fig. 5.6). Este 

tipo de filme deverá ser decorrente da conformação linear das cadeias poliméricas, neste 

meio de força iónica muito baixa que, como já foi dito, dá origem a camadas de baixa 

espessura (cf. secção 3.4.4). 

 

 

 
Fig. 5.6: Microscopia electrónica de varrimento (×30) para um revestimento de PAH no GCE. Concentração 
molar superficial do filme de PAH: 2.4 µmol cm-2; PAH preparado em H2O. 
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 Os resultados apontam para o facto de a força iónica da solução de preparação do 

polímero ter influência na conformação do polielectrólito em revestimentos espessos (na 

ordem dos micrómetros), como são os usados neste trabalho, tal como se observa nas 

monocamadas preparadas por LbL (de espessura muito baixa, na ordem dos 

angstrom/nanómetros). 

  

 

5.3.2 Estabilidade  

 

 Adicionalmente, constatou-se que os revestimentos de PAH, em superfícies de 

carbono vítreo, produzem filmes fortemente adsorvidos e mecanicamente estáveis.  

Para isso, revestiu-se, com PAH, uma superfície de carbono vítreo, polida de forma 

análoga aos eléctrodos de carbono vítreo usados, pesou-se numa micro-balança, deixando-

se, em seguida, imersa em solução de NaCl 0.5 M, durante 5 dias. Findo esse tempo, o 

eléctrodo foi retirado, cuidadosamente lavado com água Milli-Q, seco e, novamente, 

pesado, sem que se detectasse uma perda significativa de massa (para duas pesagens 

efectuadas, 5 ± 0.7 %). 

Esta estabilidade do filme de PAH proporcionará a protecção do filme de mercúrio 

que se forma sob o revestimento de polímero.   

 

 

 

5.4 Formação do filme de mercúrio em eléctrodos de carbono vítreo revestidos 

com PAH 

 

 Um dos objectivos deste trabalho é estudar a utilidade do PAH como revestimento 

selectivo de filmes finos de mercúrio, para determinações ASV de metais vestigiais. 

Assim, avaliaram-se as características dos filmes de mercúrio, depositados ex situ, nos 

revestimentos de PAH.  

 A tabela 5.3 apresenta os valores de carga para os filmes de mercúrio produzidos ex 

situ, em alguns revestimentos de PAH, de diferentes características, sobre carbono vítreo, e 

em carbono vítreo sem revestimento polimérico. 
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Tabela 5.3: Valores de carga, QHg, relativos à deposição de mercúrio num eléctrodo de carbono vítreo sem 

revestimento e num eléctrodo de carbono vítreo revestido com PAH. 

Eléctrodo 
Conc. molar depositada 

(µµµµmol cm-2) 
Solvente 

QHg 

(µC) 
RSD 
(%) 

TMFE --- --- 232 1.5 
 0.0080 H2O 111 4.5 
 0.0080 0.1 M NaNO3 165 7.8 

PAH-TMFE 0.080 0.1 M NaNO3 141 2.0 
 2.4 H2O 252 1.9 
 2.4 0.1 M NaNO3 279 1.3 
 7.0 H2O 269 1.7 

 

 

É de salientar que se fizeram varrimentos LSV, para tac e teq ambos iguais a 0 s, de 

modo a obter a QHg relativa, apenas, à eventual contribuição do Hg em solução (branco). 

Assim, os valores apresentados na tabela 5.3 foram corrigidos com o branco, embora esse 

valor correspondesse, apenas, no máximo, a 6% dos valores de QHg não corrigidos. 

 

 A figura 5.7 representa os voltamogramas LSV do mercúrio após a sua deposição 

num eléctrodo de carbono vítreo sem modificação polimérica e num eléctrodo de carbono 

vítreo modificado com PAH.  

 

-180 20 220 420

E (mV)

 
 
Fig. 5.7: Voltamograma LSV de redissolução do mercúrio, após a sua deposição num GCE (azul) e num 
PAH-GCE (rosa). Concentração molar superficial do PAH: 2.4 µmol cm-2. Solução de preparação do PAH: 
NaNO3 0.1 M. Tempo de deposição: 20 s a -1.3 V. Velocidade de varrimento: 0.005 V s-1. Concentração de 
Hg(II): 3.00 × 10-5 M. 

 

 

9 µA 
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Os picos simétricos, altos e estreitos mostram que a depleção do Hg depositado é 

total.  

Como se pode observar na figura 5.7, o valor de Ep é deslocado para valores 

superiores, quando se usa um PAH-GCE, o que significa que, quando o eléctrodo é 

modificado, o Hg necessita de mais sobrepotencial para ser re-oxidado. Este facto pode ser 

indicativo da ocorrência de interacções entre o Hg(II) e o PAH.  

 

 Por observação dos valores apresentados na tabela 5.3, conclui-se que existem dois 

grupos de dados: 

� para concentrações molares de polímero baixas (0.0080 e 0.080 µmol cm-2), os 

valores de QHg são mais baixos que no caso do eléctrodo de carbono vítreo sem 

revestimento e a reprodutibilidade do filme é menor (valores de RSD mais elevados); 

� para concentrações molares de polímero altas (2.4 e 7.0 µmol cm-2), os valores 

de QHg são mais altos que os obtidos no eléctrodo de carbono vítreo sem revestimento e a 

reprodutibilidade do filme é melhorada (valores de RSD menores). 

 Assim, para os filmes de maior concentração molar, pode dizer-se que a presença 

do revestimento de PAH induz uma deposição adicional de mercúrio, quando comparada 

com o carbono vítreo não revestido. 

 

 

 

5.5 Determinação de Pb(II), em meio de cloreto, por voltametria de onda 

quadrada com redissolução anódica  

 

5.5.1. Efeito da variação da concentração molar de PAH, para eléctrodos PAH-

TMFE preparados a partir de 0.1 M NaNO3 

     

A quantidade efectiva de polímero usada como revestimento de um eléctrodo é um 

parâmetro importante, porque afecta, não só a morfologia, como também a compactação 

do filme polimérico adsorvido. Estas propriedades influenciam, por sua vez, a 

selectividade ao tamanho molecular e as propriedades de transporte de massa dos analitos e 

interferentes, através do filme.  
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A variação da concentração molar de PAH no revestimento foi conseguida 

utilizando soluções de PAH de diferente concentração (de 0.12 a 102 mM) ou, noutros 

casos, por variação do volume da micro-gota colocado na superfície do carbono vítreo (2.5 

ou 5.0 µL) (tabela 5.2). 

  

  Nos diferentes dias em que decorreram as experiências, era determinado o valor do 

sinal voltamétrico de chumbo, para o TMFE, de modo a se confirmar que não havia 

variações significativas.  

Os dados de IpPb obtidos para o eléctrodo modificado com PAH são normalizados ao 

valor médio de IpPb, para o TMFE. Para esta série de experiências, o valor médio de IpPb, 

para o TMFE (média dos valores de três filmes diferentes, cada um com três réplicas) é 

0.847 µA, RSD 2%. O valor médio de Ep(Pb) obtido para o TMFE foi de -0.481 V (RSD 

2%), enquanto o valor de W1/2, foi 58 mV (RSD 2%).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.8: Voltamograma típico obtido num TMFE. Electrólito de suporte: NaCl 0.5 M. Tempo de deposição: 
20 s a -0.8 V. Parâmetros SW: a = 25 mV, f = 50 Hz, potencial de degrau = 4 mV. Concentração de chumbo: 
6.00 × 10-8 M. 
 

 

 Os eléctrodos PAH-TMFE, de diferentes concentrações molares (dois 

revestimentos para cada), foram preparados a partir de uma solução 0.1 M NaNO3. Os 

valores apresentados (tabela 5.4) estão todos normalizados ao TMFE sem revestimento. 
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Fig. 5.9: Efeito da variação da concentração molar superficial de PAH no sinal SWASV de chumbo, 
normalizado ao TMFE. Cada ponto corresponde à média dos valores obtidos para dois revestimentos 
diferentes, cada um com três réplicas de sinal. Solução de preparação do PAH: NaNO3 0.1 M. Outras 
condições como na fig. 5.8. 
 

 

 Os valores de desvio padrão relativo, para todos os valores obtidos, encontram-se 

no intervalo 1-8%, como se verifica na tabela seguinte. 

 

 

Tabela 5.4: Correntes de pico de Pb(II), normalizadas ao valor do TMFE sem revestimento, para as diferentes 
concentrações molares. Solução de preparação do PAH: 0.1 M NaNO3. Electrólito de suporte: NaCl. Outras 
condições experimentais como na fig. 5.8. 
 

Conc. molar superficial IpPb normaliz.  RSD Epméd RSD W1/2 

(µµµµmol cm-2)   (%) (V) (%) (mV) 

0.0080 0.974 1.5    
0.080 0.883 0.7    
1.2 0.791 5.8 -0.483 1 58 
2.4 0.942 0.8    
3.5 0.896 7.8    
7.0 0.887 1.3    

Valor médio 0.896 3.0 
 

 Neste caso, parece não haver influência da variação da concentração molar (para 

este intervalo) no sinal voltamétrico de chumbo, pois os valores formam um patamar, não 

apresentando nenhuma tendência estatística significativa, além do facto de se encontrarem 
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todos abaixo do valor para o TMFE sem revestimento: os valores apresentam um 

decréscimo global, em relação ao valor do TMFE, de cerca de 10%.   

 A fig. 5.10 apresenta um voltamograma típico obtido com os eléctrodos PAH-

TMFE. 

 
Fig. 5.10: Voltamograma típico, exemplificado para a concentração molar superficial 2.4 µmol cm-2. Solução 

de preparação do PAH: NaNO3 0.1 M. Electrólito de suporte: NaCl 0.5 M. Outras condições experimentais 

como na fig. 5.8. 

 

 

  Os voltamogramas obtidos (fig. 5.10) apresentam parâmetros EpPb e W1/2 muito 

semelhantes aos apresentados pelos voltamogramas obtidos com o TMFE (fig. 5.8) não 

revestido: como já foi dito, EpPb toma os valores médios de -0.481 V e -0.483 V, para o 

TMFE e PAH-TMFE, respectivamente; W1/2 apresenta o valor médio de 58 mV, para todos 

os eléctrodos. 

 
Assim, pode concluir-se que, ao contrário do que se poderia esperar, visto o PAH 

ser um polielectrólito de troca aniónica, o PAH incorpora o chumbo(II). Se, na solução 

voltamétrica, o Pb(II) estivesse presente como aquocomplexo e considerando, apenas, as 

interacções electrostáticas, deveria observar-se uma exclusão total; no entanto, essa 

exclusão não é, de todo, efectiva (o decréscimo observado é, como já se disse, de apenas 

10%). 

Através do software Vminteq [74], fez-se a previsão da especiação, em solução de 

NaCl 0.5 M, pH 6.7, com uma concentração total de chumbo de 60 nM: a principal espécie 

de chumbo presente é [PbCl]+ (51%), e os clorocomplexos negativos, [PbCl3]
- (logβ3= 1.8 

[74]) e [PbCl4]
2- (logβ4 = 1.38 [74]), correspondem ao total de, apenas, 12%.   

-800 -600 -400 -200
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Por outro lado, sabe-se que a concentração de contra-iões cloreto na camada 

polimérica é alta (9-10 mol dm-3, cf. secção 5.2) e, portanto, a troca iónica com os iões 

nitrato da solução de preparação do PAH deve ser insignificante. Assim, o chumbo pode 

ser incorporado no polielectrólito PAH através de interacções específicas com os contra-

iões cloreto do polímero, formando clorocomplexos, carregados negativamente.  

Utilizando, mais uma vez, o software Vminteq [74], mas agora para as condições da 

fase de polielectrólito (considerando o mesmo valor de pH e concentração de Pb), obtém-

se um decréscimo substancial da fracção de [PbCl]+ para 1% e um importante aumento dos 

clorocomplexos negativos para 90%. No entanto, estes valores têm que ser considerados, 

apenas, do ponto de vista qualitativo.  

 

A mesma explicação pode ser dada para a formação do filme de mercúrio (cf. 

secção 5.4), onde a acrescida incorporação do Hg, para os filmes de PAH com 

concentrações molares superficiais superiores a 0.080 µmol cm-2, deve envolver a sua 

interacção com os aniões cloreto do polímero, através da formação de clorocomplexos de 

Hg(II), que se sabe serem muito estáveis ([HgCl3]
-, log β3 = 21.19 [74]). 

Como se referiu acima, o parâmetro EpPb toma um valor semelhante para o TMFE e 

o PAH-TMFE, o que, provavelmente, é devido ao facto de as constantes de formação de 

clorocomplexos, para o Hg, serem muito elevadas, quando comparadas com as do Pb. 

 

 

5.5.2 Efeito da variação da força iónica da solução de preparação do PAH 

 

Os eléctrodos modificados foram preparados a partir de soluções de polímero em 

H2O, ou seja, sem a adição de electrólito. Estudou-se, então, o efeito que a variação da 

concentração molar superficial de PAH tem no sinal voltamétrico de chumbo, neste tipo de 

eléctrodos PAH-TMFE. Para cada valor de concentração molar foram testados dois 

revestimentos diferentes. Também aqui, os valores de IpPb obtidos para os eléctrodos PAH-

TMFE foram normalizados ao valor médio de IpPb, para o TMFE (neste caso, 0.832 µA; 

RSD 4%). Os resultados apresentam-se na fig. 5.11. 
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Fig. 5.11: Efeito da concentração molar superficial de PAH no sinal SWASV de chumbo, normalizado ao 
TMFE. Cada ponto corresponde à média dos valores obtidos para dois revestimentos diferentes, cada um 
com três réplicas de sinal. Solução de preparação do PAH: H2O. Electrólito se suporte: NaCl 0.5 M. Outras 
condições experimentais como na fig. 5.8. 
 
 
 

Verificou um decréscimo muito pequeno (de apenas 2%) do sinal voltamétrico de 

Pb, relativamente ao TMFE sem revestimento. A incorporação de Pb(II) nestes filmes de 

PAH parece, portanto, ser mais eficiente que no caso anterior (fig. 5.9).  

Os valores de desvio padrão relativo encontram-se no intervalo 2-11%, como se 

verifica na tabela seguinte. 

 
 
Tabela 5.5: Correntes de pico de Pb(II), normalizadas ao valor do TMFE sem revestimento, para as diferentes 
concentrações molares. Solução de preparação do PAH: H2O. Electrólito se suporte: NaCl 0.5 M. Outras 
condições experimentais como na fig. 5.8. 
 

Conc. molar superficial IpPb normaliz.  RSD Epméd RSD W1/2 

(µµµµmol cm-2)   (%) (V) (%) (mV) 

0.0080 0.924 3.6    
0.080 1.06 1.6    
1.2 1.06 6.8 -0.477 1 58 
2.4 1.00 2.1    
3.5 0.910 11    
7.0 0.902 3.2    

Valor médio 0.977 4.8 
 

 

 Sabe-se que estes filmes, preparados sem adição de electrólito à solução polimérica, 

são mais compactos e finos, uma vez que, nestas condições, a película de polímero 
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apresenta um menor “inchamento” (cf. secção 3.4.4). Desta forma, a densidade do filme 

depositado será maior do que nos casos em que se adiciona electrólito à solução polimérica 

e, logo, será, também, maior a concentração de contra-iões cloreto no filme, levando a um 

aumento da formação de clorocomplexos, na fase polimérica e, assim, a correntes de pico 

maiores que no caso anterior.  

 

 
Fig. 5.12: Voltamograma típico, exemplificado para a concentração molar 2.4 µmol cm-2. Solução de 
preparação do PAH: H2O. Electrólito de suporte: NaCl 0.5 M. Outras condições como na fig. 5.8. 
 
 

Sendo assim, a diferente concentração de clorocomplexos de chumbo(II), na 

camada polimérica, faz com que a incorporação de chumbo seja diferente entre os filmes 

preparados a partir de uma solução de NaNO3 ou a partir de H2O (maior neste caso), 

levando às diferenças no sinal SWASV do chumbo. No entanto, o mecanismo de 

incorporação será, em princípio, o mesmo nos dois casos, pois os parâmetros EpPb e W1/2 

são similares (tabelas 5.4 e 5.5).  

 

Para verificar, com mais detalhe, qual o efeito da variação da força iónica da 

solução de preparação do PAH, no sinal voltamétrico de chumbo, a concentração de 

NaNO3 foi variada entre 0.05 e 0.5 M. Usou-se, neste estudo, a película PAH-TMFE 2.4 

µmol cm-2. A fig. 5.13 representa a variação do sinal SWASV de chumbo com a força 

iónica da solução de preparação do polímero. 
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Fig. 5.13: Variação do sinal SWASV de chumbo (normalizado ao TMFE) com a força iónica da solução 
NaNO3 de preparação do polímero. Cada ponto corresponde à média dos valores obtidos para dois 
revestimentos diferentes, cada um com três réplicas de sinal. Concentração molar da solução de PAH: 2.4 
µmol cm-2. Electrólito de suporte: NaCl 0.5 M. Outras condições experimentais como na fig.5.8. 

 
 

Verificou-se que o valor de IpPb diminui à medida que se aumenta a força iónica 

(decréscimo máximo de 24%). O parâmetro W1/2 não sofreu alteração, no entanto, os 

valores de EpPb foram menos negativos (aumento de 21 mV de 0.05 M (EpPb = - 502 mV) 

para 0.5 M (EpPb = - 481 mV)). 

Este estudo confirma a ideia de que alterações na força iónica levam a alterações na 

conformação das cadeias poliméricas do PAH e, consequentemente, na espessura do filme. 

No caso de baixa força iónica, ou seja, filmes menos espessos, a densidade de carga no 

filme será maior, logo, mais serão os grupos trocadores de iões, por unidade de volume, 

bem como os seus contra-iões cloreto, o que fará aumentar a incorporação de chumbo(II), 

pela formação acrescida de clorocomplexos na fase polimérica. À medida que se aumenta a 

força iónica a formação de clorocomplexos de chumbo diminui, uma vez que diminui a 

espessura, logo a densidade e os iões cloreto disponíveis para a formação desses 

complexos.  

No caso conhecido das camadas LbL, sabe-se que a força iónica da solução de 

preparação do PAH altera bastante a conformação das cadeias do polímero e, 

consequentemente, a espessura e a capacidade de “inchamento” dos revestimentos. Estas 

alterações, por sua vez, levam a variações da densidade. Assim, no caso do presente tipo de 

filmes de espessura micrométrica (usados neste trabalho), a força iónica parece, também, 

determinar a conformação da cadeia de PAH e as propriedades dos filmes deste 

polielectrólito (o que parece confirmar o que já se tinha aventurado aquando da observação 
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das fotografias SEM, cf. secção 5.3.1), enquanto, as variações na concentração molar 

superficial devem modificar a espessura do filme devido, simplesmente, à diferente 

quantidade de polímero depositada na superfície do eléctrodo, pois os dados indicam que, 

para uma força iónica da solução polimérica constante, a variação da concentração molar 

não modifica significativamente a densidade dos filmes, não se produzindo, portanto, 

efeitos nas características estruturais. Daí que, embora se pudessem esperar restrições à 

difusão do chumbo, o tipo de estrutura permite a passagem de uma espécie pequena como 

o chumbo (por exemplo, comparativamente a espécies tensioactivas que, como veremos, 

mais adiante, não conseguem penetrar na estrutura). 

 

  

5.5.3 Efeito da variação do pH da solução de PAH 

 

Para verificar o efeito do parâmetro pH nas características físico-químicas do 

polielectrólito PAH, usou-se a película PAH-TMFE 0.008 µmol cm-2, preparada a partir de 

solução 0.1 M NaNO3. O pH pode alterar essas características, nomeadamente, através da 

protonação dos grupos amina/amónio. Fez-se a sua variação no intervalo 5.3-10.5, por 

adição de pequenas quantidades de NaOH ou HNO3. 

 

Tabela 5.6: Valores de IpPb obtidos para os diferentes valores de pH testados, normalizados ao valor do 
TMFE, respectivos RSD e quociente de concentrações [NH3

+]/[NH2]. Concentração molar da solução de 
PAH: 0.008 µmol cm-2. Solução de preparação do PAH: NaNO3 0.1 M. Electrólito de suporte: NaCl 0.5 M. 
Outras condições experimentais como na fig. 5.8. 
 

pH Ipnormaliz. RSD (%) [NH3
+]/[NH2]

r 

5.3 0.953 1.1 26302.7 
6.7s 0.974 1.2 1047.1 
8.5 0.957 1.2 16.2 
10.5 0.904 1.3 0.1 

 

Para valores de pH iguais ou inferiores a 8.5, o quociente de concentrações 

[NH3
+]/[NH2] é superior a 16, portanto, os grupos NH3

+ predominam. Apenas para pH 10.5 

o quociente é 0.1. O decréscimo dos sinais (em relação a pH 6.7), para os valores 5.3 e 8.5 

(cerca de 2%), é da ordem de grandeza dos RSD (1.1-1.3%), ou seja, pode dizer-se que, 

                                                
r Através da Equação de Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log ([base conj.]/[ácido]) 
s 6.7 é o pH da solução normalmente usada, ou seja, sem adição de NaOH ou HNO3.  



                                                                                            5. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

 81 

para o intervalo 5.3-8.5, os valores de IpPb são constantes. Já para pH 10.5 verifica-se uma 

diminuição de sinal de cerca de 7%.   

 Assim, pode concluir-se que os sinais SWASV do chumbo são, de alguma forma, 

afectados pela diminuição dos grupos amónio: à medida que o pH aumenta o número de 

grupos NH3
+ diminui, dimuindo, também, o “inchamento”, como resultado da diminuição 

da repulsão electrostática das cadeias, dentro do filme. Outra consequência da diminuição 

dos grupos NH3
+ é a diminuição do número de contra-iões cloreto, que formariam 

clorocomplexos com o chumbo.  

 

 

5.5.4 Efeito da temperatura de secagem da película de PAH 

 

 Usando para o efeito a película de PAH 2.4 µmol cm-2/H2O, estudou-se o efeito da 

temperatura de secagem da película na superfície do eléctrodo. A secagem era, 

normalmente, feita por passagem de um fluxo de ar quente a cerca de 60 ºC, durante 10-15 

minutos. Neste caso, o que se fez foi deixar a película secar à temperatura ambiente (~18 

ºC), durante a noite (cerca de 16 h), tendo o cuidado de deixar o eléctrodo protegido.  

O valor médio de IpPb para este caso é bastante próximo do obtido quando a 

secagem é feita a 60 ºC (0.982 ± 0.0036 e 1.00 ± 0.018, respectivamente). Verifica-se, 

assim, que a temperatura e o modo de secagem lento não têm efeito significativo no sinal 

SWASV de Pb(II), para esta película.  

 

 

5.5.5 Efeito da adição de tensioactivos à solução voltamétrica 

 

 Como já se disse um dos grandes objectivos da aplicação de eléctrodos 

quimicamente modificados é o anti-bloqueio dos eléctrodos por substâncias tensioactivas. 

Assim, e considerando que os eléctrodos modificados com PAH podem ter aplicação em 

análise de metais vestigiais, nomeadamente, em águas estuarinas, pretende-se, nesta 

secção, demonstrar as potencialidades dos eléctrodos PAH-TMFE em termos de 

propriedades anti-bloqueio. O que se fez foi testar as capacidades anti-bloqueio dos 

eléctrodos PAH-TMFE (concentrações molares superficiais do filme de PAH: 0.008 e 2.4 
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µmol cm-2; PAH preparado em H2O e em NaNO3; solução de electrólito: NaCl) contra três 

tensioactivos, avaliando o sinal SWASV do chumbo e comparando-o com o sinal obtido 

para o PAH-TMFE, na ausência de tensioactivos.  

Os tensioactivos usados foram, então: o Triton X-100, que é um polímero não 

iónico, de baixo peso molecular relativo, a albumina de soro bovino (BSA), que é uma 

proteína globular de elevado peso molecular de carga negativa, e, por último, a poli-L-

lisina (PLL), que é um poliaminoácido catiónico. As estruturas destes tensioactivos são 

apresentadas na tabela 5.7. 

 

 
Tabela 5.7: Estruturas químicas dos tensioactivos usados. 

 

Tensioactivo MW Estrutura 

 
Triton X-100 

 
Não-iónico 

 
 

646 
 

O (CH2CH2O) Hn
 

 
BSA 

 
Aniónico 

 
 

68,000 
 

 

Proteína globular com 585 resíduos numa 

única cadeia 

 
 

Poli-L-lisina 
 

Catiónico 

 

72,000 

a 

84,000 

 

 

 

 

A figura 5.14 representa a variação do sinal voltamétrico de chumbo com a adição 

de quantidades crescentes dos referidos tensioactivos. 
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Fig. 5.14: Efeito da presença de tensioactivos no pico de redissolução do chumbo, Ip (normalizado ao valor 
correspondente sem adição de tensioactivo, Ip

0), num eléctrodo PAH-TMFE, para diferentes combinações 
concentração molar (µmol cm-2) /solução de preparação do polímero: azul escuro – 0.008/0.1 M NaNO3; rosa 
– 0.008/H2O; azul turquesa – 2.4/0.1 M NaNO3; verde – 2.4/H2O. Electrólito de suporte 0.5 M NaCl. Outras 
condições como na fig. 5.8. 
 

Triton-X 
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PLL 
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 Para os eléctrodos de PAH com a película mais fina (0.008 µmol cm-2), quer 

preparados a partir de uma solução 0.1 M NaNO3, quer preparados em H2O, o detergente 

não-iónico Triton-X 100 produz um decréscimo de IpPb, alcançando um valor 

correspondente a 40% do valor inicial, para 25 ppm. Para os eléctrodos preparados com 

películas mais espessas, o Triton não exerce efeito de bloqueio, mesmo para 25 ppm, o que 

representa um óptimo resultado comparativamente a eléctrodos de filme fino de mercúrio 

sem modificação [5], em condições experimentais idênticas, para os quais está 

documentado um decréscimo de sinal de cerca de 80%, em relação ao valor sem 

tensioactivo, ou a eléctrodos modificados com PSS [5] ou Nafion [36] que revelam um 

decréscimo de cerca de 60% e 30%, respectivamente.  

 Para o caso da película 2.4 µmol cm-2/NaNO3, verifica-se um aumento de sinal que 

poderá dever-se a uma interacção específica entre o Triton e o chumbo(II), que faz com 

que o Triton-X 100, em vez de impedir a detecção do Pb, ainda melhore a sua acumulação, 

na interface de eléctrodo, assistindo-se ao aumento de sinal. Esta interacção ocorrerá 

sobretudo para concentrações de Triton inferiores a 25 ppm e foi já verificada por Brett et 

al. [36], em eléctrodos de mercúrio revestidos com Nafion.  

Com a adição da proteína BSA, o melhor resultado é obtido, mais uma vez, com as 

películas mais espessas, sendo conseguida, praticamente, a exclusão total da espécie 

tensioactiva, apesar de a BSA ter carga negativa. Este resultado mostra, também, que os 

filmes de PAH fazem exclusão por tamanho molecular. 

 Por fim, quando se adiciona o poliaminoácido catiónico PLL, os revestimentos de 

PAH permitem uma protecção completa, o que seria de esperar por uma questão de 

repulsão de cargas.  

 

 Após estas considerações, pode considerar-se a película 2.4 µmol cm-2/H2O como 

sendo a que apresenta melhor desempenho relativamente à adição de tensioactivos, 

especialmente, para aqueles que possuem carga positiva (mais frequentes em amostras 

naturais). 
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5.5.6 Sensibilidade, reprodutibilidade e repetibilidade do TMFE e do PAH-TMFE 

 

5.5.6.1 Sensibilidade 

 

 Para os estudos de sensibilidade de sinal analítico ao metal Pb, construíram-se 

curvas de calibração para o chumbo(II), com e sem modificação do eléctrodo, no intervalo 

de concentrações 2.0-20.0 × 10-8 M. Nos casos de modificação do eléctrodo, foram testados 

os dois tipos de filmes: os preparados a partir de NaNO3, e os preparados a partir de H2O. 

Para cada um dos tipos testaram-se as concentrações molares 0.0080 e 2.4 µmol cm-2. 
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Fig 5.15: Intensidade do sinal de chumbo em função da sua concentração (2.0-20.0 × 10-8 M), para o TMFE 
(azul) e para diferentes PAH-TMFE: 2.4 µmol cm-2/H2O (rosa); 2.4 µmol cm-2/0.1 Μ ΝaNO3 (verde); 0.0080 
µmol cm-2/H2O (azul turquesa); 0.0080 µmol cm-2/0.1 Μ ΝaNO3 (castanho). Determinações em 0.5 M NaCl, 
Eac = -0.8 V, durante 20 s (vs. Ag/AgCl sat.). Outras condições como na fig. 5.8. 
 
 

 Apresenta-se, em seguida, uma tabela com os dados de calibração para cada 

eléctrodo. 
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Tabela 5.8: Dados de calibração relativos à determinação de chumbo(II), 2.0-20.0 × 10-8 M, em eléctrodos 
TMFE e PAH-TMFE (2.4 µmol cm-2/H2O; 2.4 µmol cm-2/0.1 Μ ΝaNO3; 0.0080 µmol cm-2/H2O; 0.0080 
µmol cm-2/0.1 Μ ΝaNO3. Determinações em 0.5 M NaCl, Eac = -0.8 V, durante 20 s (vs. Ag/AgCl sat.). 
 

Eléctrodo 
Conc. molar 
superficial Solução de Declive sm r (N = 7)    l.o.d. RSD 

  (µµµµmol cm
-2

) preparação (A mol
-1

 dm
3
)     (nM) (%) 

TMFE --- --- 17.6 0.2 0.999 6 0.3-2.0 
  0.008 H2O 15.8 0.2 0.999 5 0.5-2.5 

PAH-TMFE  0.008 NaNO3 16.5 0.1 0.999 3 0.2-0.9 
  2.4 H2O 21.7 0.3 0.999 6 0.5-2.5 
  2.4 NaNO3 12.8 0.2 0.999 6 0.4-2.2 

 

 

Pelos resultados apresentados na tabela 5.8 e/ou pelas rectas representadas na fig. 

5.15, pode afirmar-se que o eléctrodo modificado que apresenta a melhor sensibilidade 

(maior declive) é o PAH-TMFE 2.4 µmol cm-2/H2O; o valor do declive aumentou cerca de 

20% relativamente ao do eléctrodo sem modificação polimérica. A figura 5.16 representa 

os voltamogramas SWASV, para as diferentes concentrações de Pb(II), obtidos com esse 

eléctrodo. 

 
Fig. 5.16: Voltamogramas SWASV de chumbo(II), representativos da calibração do eléctrodo PAH-TMFE 
2.4 µmol cm-2/H2O. Concentrações de chumbo (10-8 M): 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 e 20.0. Outras condições 
como na fig. 5.8. 
 

Todos os valores de RSD se encontram no intervalo 0.2-2.5%, o que significa que 

não há diferenças na repetibilidade de sinal SWASV de Pb, entre os diferentes eléctrodos 

testados. Os limites de detecção são similares para todos os eléctrodos.  

A comparação do presente estudo com o único trabalho do qual se tem 

conhecimento que use um MFE modificado com um trocador aniónico, a polivinilpiridina 

-800 -600 -400 -200

Ep  (mV vs Ag/AgCl sat.)
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quaternizada, QPVP/MFE, na detecção de chumbo [65], permite concluir que os eléctrodos 

PAH-TMFE são mais sensíveis que os QPVP/MFE (declive 0.427 µA/µgL-1, para f = 450 

Hz e tac = 30 s; l.o.d 4.8 nM -3σ) e o seu intervalo linear é mais alargado. A normalização 

dos dados aos valores de f e tac, a comparação dos declives das curvas de calibração 

favorece os dados obtidos com os eléctrodos de PAH. 

 

Além disso, fez-se um estudo da variação de IpPb com o tempo de acumulação (20 a 

100 s) e verificou-se que o sinal de chumbo varia linearmente com o tempo de acumulação 

(fig. 5.17).  

y = 0.102x + 0.5362

R
2
 = 0.9898

0.0
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Fig. 5.17: Variação IpPb com o tempo de acumulação num eléctrodo PAH-TMFE 2.4 µmol cm-2/H2O. 
Concentração de chumbo: 1.983× 10-7 M. Tempo de acumulação (s): 20, 40, 60, 80,100. Outras condições 
como na fig. 5.8. 

 
 
Sendo assim, se necessário, pode baixar-se o limite de detecção pelo simples 

aumento do tempo de acumulação.   

 

 

5.5.6.2 Repetibilidade e reprodutibilidade 

 

 Para fazer a caracterização estatística dos valores obtidos com os eléctrodos TMFE 

e PAH-TMFE, procedeu-se à preparação de 5 eléctrodos diferentes, para cada um dos 

casos. Para cada um destes cinco eléctrodos, fizeram-se 6 medições de sinal SWASV de 

chumbo(II). 
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  σW
2 dá uma estimativa da repetibilidade das medições, para cada eléctrodo, 

enquanto que σb
2
 estima a reprodutibilidade entre eléctrodos [75]. 

 A tabela 5.9 apresenta os valores da mediana, do intervalo dos resultados 

(amplitude) e das variâncias intra e entre amostras (σW 2 e σb
2, respectivamente), para o 

TMFE e para o PAH-TMFE 2.4 µmol cm-2/H2O. 

 

Tabela 5.9: Caracterização estatística dos resultados obtidos com os eléctrodos TMFE e PAH-TMFE (2.4 

µmol cm-2/H2O), relativamente à determinação SWASV de Pb(II). Outras condições como na fig. 5.8. 

 

Eléctrodo Mediana (µµµµA) Amplitude (µµµµA) Repet. σW
2 Reprod. σb

2 

TMFE 0.899 0.174 0.0001 0.014 
PAH-TMFE 0.886 0.148 0.0002 0.012 
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Fig. 5.18: Valores de intensidade de corrente de pico SWASV, para medições repetidas, em 5 eléctrodos 
TMFE (A) e 5 eléctrodos PAH-TMFE (B). Solução 6.00 × 10-8 M Pb(II), em 0.5 M NaCl. Outras condições 
como na fig. 5.8.  

A 

B 
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De acordo com os parâmetros calculados, pode considerar-se que o eléctrodo PAH-

TMFE apresenta um desempenho adequado a determinações ASV. A reprodutibilidade 

destes eléctrodos é ligeiramente melhorada em relação aos eléctrodos de filme fino de 

mercúrio não modificados, o que significa que o procedimento de preparação do 

revestimento de PAH (evaporação de solvente) é um procedimento reprodutível e que a 

presença da camada de polímero estabiliza o filme de mercúrio.  

A reprodutibilidade do PAH é, contudo, mais baixa do que para outros 

polielectrólitos depositados por evaporação de solvente, como o PSS [5] ou a camada mista 

PSS/PLL [63]. 

O valor do parâmetro σW
2, que estima a repetibilidade das medições é mais baixo 

para o TMFE, o que mostra que a variância intra amostra é menor, para o eléctrodo sem 

modificação. 

 

 

 

5.6 Determinação de Pb(II), em meio de nitrato, por voltametria de onda 

quadrada com redissolução anódica 

 

Pretendeu-se, neste ponto, perceber a influência da composição do electrólito de 

suporte na troca iónica das espécies de interesse. Utilizou-se, então, uma solução 0.5 M 

NaNO3, como electrólito de suporte, em vez de 0.5 M NaCl para avaliar o efeito do ião 

NO3
-. 

Também aqui, os dados de IpPb obtidos para o eléctrodo modificado com PAH são 

normalizados ao valor médio de IpPb, para o TMFE. Para esta série de resultados foram 

considerados dois valores médios de IpPb, para o TMFE, conforme a altura em que se 

determinaram os valores de IpPb para as películas mais finas (0.008 e 0.08 µmol cm-2: 

IpPb(TMFE) = 0.847 µA) e para as películas mais espessas (≥ 1.2 µmol cm-2: IpPb(TMFE) =  

0.899µA ). 
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5.6.1 Efeito da variação da concentração molar do revestimento de PAH  

 

5.6.1.1 Eléctrodos PAH-TMFE preparados a partir de 0.1 M NaNO3 

 

Neste estudo, usaram-se as películas de PAH preparadas a partir de uma solução 

0.1 M NaNO3. Fez-se variar a concentração molar do revestimento de PAH, tal como em 

5.5.1. Os resultados obtidos encontram-se na fig. 5.19. 
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Fig. 5.19: Efeito da concentração molar superficial de PAH no sinal SWASV de chumbo, normalizado ao 
TMFE. Cada ponto corresponde à média dos valores obtidos para dois revestimentos diferentes, cada um 
com três réplicas de sinal. Solução de preparação do PAH: 0.1 M NaNO3. Electrólito se suporte: 0.5 M 
NaNO3. Outras condições experimentais como na fig. 5.8. 
 
 

 

Neste caso, os valores de IpPb decrescem com o aumento da concentração molar, até 

alcançarem um patamar, o que acontece para valores de concentração molar >1 µmol cm-2. 

Os valores deste patamar (de valor médio 0.651) apresentam um decréscimo, em relação 

ao sinal obtido no filme de mercúrio sem revestimento, de cerca de 35%.  

Comparativamente ao caso em que se usa NaCl como electrólito de suporte (tabela 

5.10), verifica-se que todos os valores de IpPb (excepto para o ponto 0.008 µmol cm-2), 

neste caso, são inferiores, especialmente, de facto, no patamar já referido. 
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Tabela 5.10: Comparação dos valores de IpPb obtidos com os electrólitos de suporte NaCl e NaNO3. Cada 
ponto corresponde à média dos valores obtidos para dois revestimentos diferentes, cada um com três réplicas 
de sinal. Solução de preparação do PAH: NaNO3 0.1 M. Outras condições experimentais como na fig. 5.8. 
 

Conc. molar  IpPb normaliz.  IpPb normaliz.  

superficial (electrólito de  (electrólito de  

(µµµµmol cm
-2

) suporte NaCl) suporte NaNO3) 

0.0080 0.974 1.02 

0.080 0.883 0.798 

1.2 0.791 0.725 

2.4 0.942 0.567 

3.5 0.896 0.627 

7.0 0.887 0.684 

Valor médio 0.896 0.737 

 

 

Neste caso, não há iões cloreto na solução voltamétrica, que possam complexar 

com os iões Pb2+, logo, as espécies solúveis de chumbo(II) estarão, na sua maioria, 

presentes como aquocomplexos. De facto, os dados da fig. 5.19, mostram claramente uma 

descida do sinal voltamétrico de chumbo, o que pode ser consequência da ausência de 

clorocomplexos de chumbo solúveis.  

Por outro lado, dentro da fase polimérica, deve assistir-se a um fenómeno de 

competição entre os iões NO3
- e Cl- [76], esperando-se que ocorra a reacção: 

 

PAH+Cl-  +  NO3
- (aq.) ↔  PAH+NO3

- +  Cl- (aq.)                                         (5.1) 

 

Fazendo a analogia com a cromatografia de troca iónica, esta troca de iões é 

esperada uma vez que, para um dado grupo de carga (o cloreto e o nitrato têm a mesma 

carga), as diferenças de afinidade estão relacionadas com o tamanho do raio hidratado do 

ião, que é o tamanho efectivo de um ião, em solução aquosa [76,77]. Para aniões, a 

sequência de afinidade é a seguinte [76]: 

 

SO4
2- > C2O4

2- > I- > NO3
- > Br- > Cl- > HCO2

- > CH3CO2
- > OH- > F- 

 

Como se verifica na sequência acima apresentada, o ião cloreto tem menor 

afinidade, em comparação com o ião nitrato, para ficar ligado à cadeia polimérica, na 

medida em que tem menor raio hidratado. 
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No entanto, sabe-se que os trocadores de iões com maior afinidade por um tipo de 

ião ligam-se, também, a pequenas quantidades do ião com o qual tenham menor afinidade 

[77]. Assim, alguns iões cloreto devem permanecer na estrutura do polímero. Deste modo, 

explica-se o facto de o decréscimo de Ip não ser ainda mais acentuado, pois alguma 

quantidade de clorocomplexos é formada e atinge o eléctrodo, dando sinal. 

 

Os valores de potencial de pico foram deslocados para valores menos negativos (de 

-0.483 V, na solução de 0.5 M NaCl, para -0.459 ± 5 mV, na solução 0.5 M NaNO3), o que 

indica a ocorrência de alterações na distribuição das espécies, como seria de esperar pela 

ocorrência do equilíbrio de Nernst para as espécies [PbCl3]
- e/ou [PbCl4]

2-:  

 

Pb2+  +  4 Cl-     [PbCl4]
2-                                                                             (5.2) 

 

[PbCl4]
2-  +  2 e-  →  Pb0  +  4 Cl-                                                                          (5.3) 

 

A equação de Nernst para a reacção 5.3 será: 

 

[ ]
[ ] −

−

−=
2

4

4

0 log
2

059.0

PbCl

Cl
EE                                                                              (5.4) 

 

Como se pode verificar através da Equação de Nernst, uma diminuição de [Cl-] faz 

aumentar E, tal como aconteceu mudando a solução voltamétrica de NaCl para NaNO3. 

 

Já o valor de W1/2 manteve-se inalterado, o que significa que não haverá alterações 

cinéticas nos processos de incorporação/redissolução do chumbo(II). 
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Num eléctrodo quimicamente modificado, a superfície é, deliberadamente, alterada. 

O resultado é o bloqueio do acesso directo ao eléctrodo, inibindo alguns processos de 

eléctrodo e promovendo outros. A modificação pode, assim, constituir uma importante 

ajuda na obtenção de maior selectividade e, daí, a sua importância em análise. O aumento 

da sensibilidade e a diminuição do limite de detecção podem, também, ser conseguidos 

através da utilização de um passo de pré-concentração, o qual acumula as espécies 

electroactivas na superfície do eléctrodo, antes da sua determinação quantitativa. A 

voltametria de redissolução anódica, versão mais comum das técnicas de redissolução, é 

excelente para a determinação de espécies químicas a níveis vestigiais [20]. A conjugação 

de eléctrodos modificados e pré-concentração aumenta, assim, a selectividade e a 

sensibilidade das medições voltamétricas [24]. 

  

 No caso deste trabalho, efectuou-se a modificação de eléctrodos de filme fino de 

mercúrio (em carbono vítreo), por revestimento com o polielectrólito PAH. De facto, os 

resultados apresentados no presente trabalho constituem uma contribuição para o 

conhecimento do comportamento dos revestimentos de PAH, adsorvidos em camada única, 

na determinação de chumbo(II), por voltametria de onda quadrada com redissolução 

anódica. Além disso, este trabalho dá, também, a conhecer algumas características 

morfológicas desses mesmos revestimentos. 

 

Estes novos eléctrodos de filme fino de mercúrio revestidos com PAH foram, então, 

preparados por uma metodologia que se pode dividir em duas etapas: a evaporação de 

solvente, para a deposição do PAH no carbono vítreo, e a posterior deposição electródica 

do filme de mercúrio na camada de polielectrólito já adsorvida.  

Neste trabalho, foi explorado de que forma as alterações nas características da 

solução de preparação do polímero influenciam as propriedades de incorporação do PAH, 

relativamente a espécies de chumbo, as características de exclusão, relativamente a 

macromoléculas tensioactivas, bem como a morfologia dos filmes preparados. Dos 

resultados pode concluir-se: 

• ocorre uma incorporação efectiva chumbo na forma de clorocomplexos de 

chumbo (bem como de mercúrio). A incorporação do chumbo no filme de PAH é 
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conseguida através da troca iónica de clorocomplexos de chumbo, negativamente 

carregados, formados na fase polimérica, rica em cloretos; 

•  as características estruturais do filme de PAH depositado dependem da força 

iónica e do pH da solução de preparação do polímero. Como foi explicado, o aumento da 

força iónica induz o “inchamento” do polielectrólito, o que traz duas consequências: 

decréscimo da densidade e aumento da espessura. Estas conclusões estão reportadas na 

literatura para filmes de PAH em LbL [11,16], mas os resultados deste trabalho permitem 

concluir que o mesmo processo ocorre nos revestimentos de PAH de espessura 

micrométrica, formados por adsorção de uma só camada de polielectrólito; 

•  as características morfológicas dos eléctrodos de PAH, preparados a partir de 

soluções 0.1 M NaNO3, resultam do processo de evaporação de solvente de soluções 

bastante concentradas, que conduzem a superfícies estruturadas tri-dimensionalmente, em 

escala micrométrica. 

 

 Os filmes de PAH, adsorvidos em carbono vítreo, são mecanicamente estáveis, 

insolúveis nas soluções de trabalho e rápidos de produzir, de forma reprodutível. Podem, 

facilmente, determinar-se concentrações na região dos ppb, usando um tempo de 

acumulação de 20 s, com desvios padrão relativos baixos (≤ 2.5%). 

  As características analíticas destes eléctrodos, nomeadamente, sensibilidade (a 

qual aumenta 20% em relação aos eléctrodos de filme de mercúrio convencionais), 

repetibilidade de sinal e propriedades de anti-bloqueio perspectivam uma excelente 

alternativa para a voltametria de redissolução anódica de chumbo(II) vestigial, em 

amostras de águas do mar ou estuarinas. 

 
 

 



                                                                                                                                                    Anexos 

 

 95 

ANEXO I: Tratamento Estatístico dos Resultados [75] 

 

� Determinação da variância intra-amostras, σW 
2
 (estimativa da repetibilidade):  
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onde, 

  h -  número de graus de liberdade  

  n -  número de determinações realizadas  

imédx  - média do valor de IpPb, em cada conjunto de experiências 

 

 

� Determinação da variância entre-amostras, σb 
2
 (estimativa da reprodutibilidade): 
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onde,  

 imédx  - média final de todos os valores de IpPb obtidos  

 

 

� Determinação do valor de F (Teste F): 

2

2

w

bF
σ

σ
=  

 

 

� Determinação da amplitude: 

 

O valor da amplitude determina-se pela diferença entre os valores de IpPb maior e 

menor. 
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� Determinação do desvio padrão do declive: 
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� Determinação do desvio padrão da ordenada na origem: 
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� Determinação do limite de detecção: 
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ANEXO I: Tratamento Estatístico dos Resultados [75] 

 

� Determinação da variância intra-amostras, σW 
2
 (estimativa da repetibilidade):  
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onde, 

  h -  número de graus de liberdade  

  n -  número de determinações realizadas  

imédx  - média do valor de IpPb, em cada conjunto de experiências 

 

 

� Determinação da variância entre-amostras, σb 
2
 (estimativa da reprodutibilidade): 
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onde,  

 imédx  - média final de todos os valores de IpPb obtidos  

 

 

� Determinação do valor de F (Teste F): 
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� Determinação da amplitude: 

 

O valor da amplitude determina-se pela diferença entre os valores de IpPb maior e 

menor. 

 

 



� Determinação do desvio padrão do declive: 
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� Determinação do desvio padrão da ordenada na origem: 
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� Determinação do limite de detecção: 
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