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Resumo 

O presente trabalho versa sobre o desenvolvimento e a avaliação de três 

novas células espectroeletroquímicas para medidas de absorção na região do 

ultravioleta e visível, compatíveis com operação em fluxo, inclusive a técnica de FIA 

(Flow lnjection Analysis). 

Características inerentes ao primeiro protótipo construído, tais como, 

geometria tubular, operação em fluxo ascendente e em condições de convecção 

forçada por vibração, separador ionomérico entre os eletrodos e detecção 

espectrofotométrica ex situ, permitiram a realização de estudos espectroeletroquímicos 

mesmo sob a decomposição paralela do solvente com intenso desprendimento de 

gases no eletrodo de trabalho. O desenvolvimento conjunto de eficiente dispositivo 

para remoção de bolhas possibilitou a obtenção de excelentes resultados 

espectrofotométricos. Abriu-se caminho para o estudo espectroeletroquímico de 

processos situados em regiões de potencial em que ocorre concomitante 

decomposição do solvente. 

Igualmente apropriado para a realização de estudos espectroeletroquímicos 

sob formação de gases, o segundo protótipo é de construção bastante semelhante 

ao primeiro, porém a elevada relação área do eletrodo de trabalho/volume de 

solução, conseguida principalmente pelo preenchimento da célula com fibras de 

carbono, foi capaz de promover eficiente conversão eletroquímica permitindo 

trabalho em condição de operação semi-coulométrica e conferindo à célula 

sensibilidade mais elevada que a do primeiro protótipo. 

O terceiro protótipo é do tipo camada delgada com caminho óptico longo, de 

aplicação restrita, pois, a regiões de potencial em que não há formação de gases. 

Características vantajosas frente às alternativas descritas na literatura são: uso de 

eletrodos de ouro planos (aproveitados de CDs regraváveis) de baixo custo e fácil 

construção, adaptação direta a cubetas convencionais de 1 cm de caminho óptico. 

Parâmetros experimentais como: potencial aplicado, concentração, vazão e 

volume injetado, foram investigados e avaliados com a finalidade de estabelecer as 

melhores condições de trabalho e funcionamento dos protótipos construídos visando 

posterior aplicação. 
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Abstract 

The present work discusses about the development and the evaluation of 

three new spectroelectrochemical cells for the UV-vis region, well suited for flow 

operation, including FIA (Flow lnjection Analysis). 

Tubular geometry of the ionomeric separator of the electrode compartments, 

operation under ascending flow with convection increased by vibration and ex situ 

spectrophotometric detection after passage through an efficient debubbler granted 

excellent spectrophotometric results to the first prototype, even under intensa gas 

evolution at the working electrode. This feature extends the spectroelectrochemical 

study to processes at extreme potential ranges. 

Equally appropriate for spectroelectrochemical studies under gas evolution, 

the second prototype presents geometry similar to the first one. However, filling of 

the tubular working electrode compartment with carbon fibers rendered higher ratio of 

electrode area/solution volume, promoting a more efficient electrochemical 

conversíon, allowíng semi-coulometric operation, and thus augmenting the sensitivity 

of the absorbance measurements. 

The third prototype is of the thin layer, long optical path type. Although not 

suitable for work under gas evolution, advantages of this cell in comparison with 

those described in the literature are: use of inexpensive flat gold electrodes, obtained 

from Au recordable CDs, installation in conventional cuvettes with an optical path of 1 

cm, simple construction, perfect flow operation. 

Experimental parameters such as applied potential, analyte concentration flow 

rate and injected volume were inspected and analyzed for ali assembled cells in a 

way that the best working conditions could be achieved. 
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Glossário 

FIA Flow lnjection Analysis 

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

ESR Elétron Spin Ressonante 

OTE Optical Transparent Electrode 

UV-Vis Ultravioleta e Visível 

SERRS Suriace-Enhanced Resonance Raman Scattering 

DMF Dimetilformamida 

DMSO Dimetilsulfóxido 

CH3COOH Ácido acético 

HCIO4 Ácido perclórico 

A/D Conversor Analógico/Digital 

D/A Conversor Digital/Analógico 

PTFE Politetrafluoroetileno 

0 Diâmetro 

Hg/Hg2Cl2 Eletrodo de Referência de Calomelano Saturado 

Ag/AgCI Eletrodo de Referência de Prata/Cloreto de Prata 

Voltabsorgrama Curva de Absorbância vs. Potencial Aplicado 

E112 Potencial de Meia Onda 

A112 Absorbância de Meia Onda 

À Comprimento de Onda 

nm Nanômetro (10-9 m) 

Au-CDtrodo Eletrodo de Au obtido a partir de CD (Compact Disc) 

Au-DVDtrodo Eletrodo de Au obtido a partir de DVD (Digital Video Disc) 
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1. Introdução, Revisão e Objetivos 

1.1 Introdução 

O estudo de processos de eletrodo nem sempre pôde ser efetuado a contento 

quando se recorria, exclusivamente, a técnicas eletroquímicas, as quais usualmente 

são restritas a combinações das variáveis corrente, carga, potencial e tempo. Como 

complemento destas técnicas, tem-se utilizado a espectroscopia. A correlação de 

informações espectroscópicas e eletroquímicas, denominada espectroeletroquímica[1·
21, 

amplia as possibilidades de elucidação de processos de eletrodo. 

A espectroeletroquímica constitui-se poderosa ferramenta no estudo de 

sistemas químicos. A eletroquímica permite acurado controle do estado de oxidação 

da espécie de interesse, por adição ou remoção de elétrons do sistema via eletrodo, 

enquanto a espectroscopia é utilizada como uma sonda que permite observar as 

conseqüências de fenômenos eletroquímicos que ocorrem na interface 

eletrodo/solução simultaneamente ao processo de eletrogeração, permitindo 

significativa expansão em investigações químicas possíveis. A 

espectroeletroquímica, por exemplo, possibilita o estudo e a caracterização de 

intermediários que possuam estado de oxidação sinteticamente inacessível. 

Diferentes técnicas espectroscópicas têm sido associadas a técnicas 

eletroquímicas. A espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta, visível e 

infravermelho é a mais freqüentemente utilizada sendo implementada em um dos 

três métodos: (1) Transmissão, que envolve a passagem do feixe óptico diretamente 

pelo eletrodo opticamente transparente e/ou pela solução adjacente, (2) Reflectância 

especular, onde o feixe óptico atravessa a solução e é refletido pela superfície do 

eletrodo e (3) Reflectância interna, onde o feixe óptico atravessa um eletrodo 

opticamente transparente é refletido pela solução a um ângulo maior que o ângulo 

crítico de forma a ser totalmente refletido[3
-
5

l_ 

Técnicas como luminescência e espectroscopia de espalhamento, também 

foram combinadas à eletroquímica. Em ambos os casos há o excitamento direto da 

solução por um feixe de luz ou laser, sendo observado o espalhamento provocado 

(espectro Raman) ou a fluorescência da espécie de interesse. Ainda outras técnicas 

como ressonância magnética nuclear (RMN), elétron spin ressonante (ESR) e 
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espectrometria de massa foram igualmente unidas à eletroquímica, através do 

desenvolvimento de células eletroquímicas apropriadas à procura de informações e 

identificação de produtos de eletróliser6-101. 

Embora tão ampla diversidade de técnicas espectroscópicas possa ser aliada 

a técnicas eletroquímicas, a espectrofotometria de absorção destaca-se sobre as 

demais por depender de instrumentação mais acessível, ser de fácil implementação 

e propiciar o monitoramento sensível e razoavelmente seletivo de espécies 

eletrolisadas na interface eletrodo/solução. 

Desde seu surgimento em 19641111, a espectroeletroquímica encontrou as 

mais diversas aplicaçõesr12
-171 destacando-se entre outras: a elucidação de 

mecanismos de reaçãol18
-211, a determinação da cinética de reaçõesrzo-321, o estudo 

da estequiometria de reações141, a obtenção de espectros de intermediários de vida 

curtal3•
331

, a determinação de potenciais de oxi-redução e de número de elétrons 

transferidos134
-
471

, a caracterização do estado de valência misto de heteropoliânions 

l4ª1, o estudo de fenômenos de superfíciel49
-
55I e a investigação do dicroísmo circular 

óptico de moléculas156
•
571

. 

Inumeráveis são as possibilidades de combinação entre a espectroscopia e a 

eletroquímica, todavia o ajuste adequado e satisfatório entre as técnicas 

empregadas depende especialmente do tipo de célula espectroeletroquímica 

utilizada, justificando sua consideração mais atenta nesta dissertação. Com a 

intenção de situar as contribuições desta dissertação no contexto deste campo de 

pesquisa, apresenta-se a seguir sucinta revisão bibliográfica que aborda e enfatiza 

diferentes tipos de células espectroeletroquímicas descritos na literatura, fazendo-se 

referência a exemplos representativos e inovadores. 
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1.2 Revisão Bibliográfica 

A concepção do que mais tarde veio a ser denominada espectroeletroquímica 

surgiu no início dos anos sessenta, quando R. N. Adams comentou com o então 

aluno de graduação, T. Kuwana, durante a realização de estudos de eletro-oxidação 

de fenilenediaminas substituídas: "Não seria maravilhoso se pudéssemos ter um 

eletrodo que nos permitisse observar e identificar espectroscopicamente a espécie 

colorida que é formada?"[581. Esta idéia esperaria ainda alguns anos até que fosse 

implementada em 1964 por Theodore Kuwana e colaboradores[111 que explorando as 

possibilidades de uso do eletrodo de vidro condutor, opticamente transparente na 

região do visível, constaram que este eletrodo quando atravessado por um feixe 

óptico permitia a observação espectral in-sítu de substâncias eletrogeradas em sua 

superfície. Deu-se origem à espectroeletroquímica e com ela abriu-se caminho para o 

surgimento das mais diversas versões e modelos de células espectroeletroquímicas. 

Numa primeira fase de desenvolvimento da técnica, grande parte das células 

espectroeletroquímicas utilizava a espectrofotometria como técnica de detecção e 

eram construídas com eletrodos opticamente transparentes (OTE - Optically 

Transparent Electrode). A principal característica deste tipo de eletrodo reside no 

compromisso entre a alta transparência óptica e a baixa resistividade elétrica[591. Os 

OTEs podem ser classificados em três classes principais: filmes, minigrids (finas 

malhas metálicas) e os quimicamente modificados. Os filmes podem ser metálicos 

(Pt, Au e Hg-Pt) ou semicondutores (SnO2, ln2O3 e TiO2) e são depositados sobre 

superfícies como vidro, plástico, quartzo ou germânio dependendo da região 

espectral de interesse, apresentando transparência variável entre 20 e 85%. Os 

minigrids mais comuns são feitos de Pt, Au, Ni, Ag, Cu, Hg-Ni e Hg-Au, e sua 

transparência entre 20 e 80%[60·611_ Diferentemente dos filmes, os minigrids 

apresentam as duas faces expostas ao eletrólito e se comportam como 

microeletrodos nos instantes iniciais de experimentos rápidos para passar, em 

seguida , ao regime de difusão linear semi-infinita. Os quimicamente modificados 

são eletrodos convencionais que sofreram algum tipo de modificação, em sua 

superfície e são usados em aplicações específicas[62-641. 

Inicialmente dispostos em células espectroeletroquímicas com camada de 

difusão adjacente ao eletrodo muito espessa, os eletrodos opticamente 
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transparentes foram posteriormente acomodados em células de camada delgada, 

com caminho óptico da ordem de centésimos a décimos de centímetros. Estas 

células, embora apresentassem reduzido tempo de eletrólise, só eram aplicáveis a 

substâncias com alta absortividade molar ou em altas concentrações, aliando-se a 

esta desvantagem o posicionamento do eletrodo de referência que na maioria dos 

casos impossibilitava um acurado controle do potencial1341. 

Somente em 1979 surgiu a primeira célula de longo caminho óptico e camada 

delgada1651, onde o feixe óptico atravessa a célula espectroeletroquímica paralela e 

adjacentemente à superfície do eletrodo de trabalho. Esta inovação abriu caminho 

para a utilização de materiais de eletrodo não transparentes além da aplicação da 

técnica a substâncias com menor absortividade molar ou ainda em menor 

concentração. Outro advento proporcionado pela utilização deste tipo de célula trata

se da obtenção de informações sobre a concentração das espécies eletrogeradas 

em função da distância até a superfície do eletrodo, ou seja, a resolução espacial da 

camada de difusão. 

Várias outras células de longo caminho óptico e camada delgada foram 

desenvolvidas; algumas se tratavam de dispositivos com dimensões bem superiores 

à de uma cubeta convencional de 1 cm de caminho óptico e embora provessem alta 

sensibilidade óptica1661, a difícil adaptação deste tipo de dispositivo a equipamentos 

comerciais fez com que se buscasse acomodar todos os componentes necessários 

dentro de cubetas convencionais. Tem-se assim células de longo caminho óptico e 

camada delgada, onde todos os dispositivos necessários para sua montagem foram 

confeccionados em blocos de Teflon e posteriormente acomodados em cubetas 

convencionais com 1 cm de caminho óptico167
--6

9
J_ Seguindo essa tendência, 

pesquisadores do Instituto de Química, USP, também deram sua contribuição com o 

desenvolvimento da primeira célula espectroeletroquímica apropriada para 

espectrofluorovoltametria adaptada a uma cubeta de quartzo, que foi utilizada no 

estudo de filmes passivantes gerados eletroquimicamente na superfície do 

eletrodo170
•
711

. 

Células e eletrodos com formatos singulares foram projetados e entres estes 

se destacam a célula tubular com dupla transmitância1721, montada em vidro pirex 

com eletrodo opticamente transparente de minigrid de Pt, cuja confecção dispensa o 

uso de qualquer tipo de adesivo epóxi e o eletrodo cúbico de carbono vítreo 
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reticulado, com isolamento superficial e orifício cilíndrico central em forma de 'T' para 

a passagem do feixe óptico com o qual é possível realizar tanto medidas de 

absorbância quanto de luminescência1731
. 

Novos materiais, como a fibra óptica, também tiveram seu uso exercitado na 

construção de células espectroeletroquímicas, com vantagens quanto a liberdade de 

dimensão e posicionamento das células174
•
751

, podendo até mesmo encontrar-se 

distante dos equipamentos de medida. 

A predominância de células estacionárias, observada principalmente numa 

primeira fase de desenvolvimento da técnica, foi pouco a pouco cedendo espaço 

para células em fluxo, projetadas nas mais diversas modalidades, algumas de 

camada delgada, outras de camada delgada e longo caminho óptico adaptáveis a 

cubetas convencionais176
•771. A possibilidade de combinar técnicas 

espectroeletroquímicas com a metodologia utilizada na análise por injeção em fluxo 

(FIA - Flow lnjectíon Analysisfª·791 tem atraído crescente interesse, movido 

principalmente pela busca de maior rapidez e reprodutibilidade nas determinações, 

uma vez que a substituição da solução que está sendo investigada pode ser 

efetuada sem a abertura da célula, com redução das operações manuais envolvidas 

e conseqüente redução nos riscos de contaminação. 

Destaca-se a contribuição de pesquisadores do Instituto de Química, USP, no 

desenvolvimento de células apropriadas para trabalhos em fluxo, sendo uma delas 

adaptável a cubetas comerciais, com detecção por espectrofotometria de absorção 

na região do UV-Vis1801 e outra adequada para espectroscopia de espalhamento 

Raman intensificado por efeito ressonante (SERRS - Surface-Enhanced Resonance 

Raman Scattering/811
, que se sobressai às similares descritas na literatura182

-
861 pela 

renovação da superfície do eletrodo por stripping eletroquímico, conferindo à célula 

alta produtividade e sensibilidade. 

Microeletrodoslª7
-
911

, por apresentarem características como alta densidade de 

corrente, provida pelo aproveitamento da difusão radial do analito na superfície do 

eletrodo, pequena distorção ôhmica e a baixa corrente capacitiva, foram utilizados 

na construção de células espectroeletroquímicas192-
95l e impulsionaram o 

desenvolvimento de microcélulas. Com caminho óptico e espessura da camada 

delgada ajustáveisr96
•
971

, permitindo controle do regime difusional (finito ou semi

infinito), algumas microcélulas destacam-se na literatura por além disso 
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possibilitarem a realização de trabalho em fluxo e serem de fácil adaptação à 

espectroscopia em diferentes regiões espectrais além de espectroscopia de 

espalhamento Raman 1981
. 

O uso de colunas que operam em fluxo contínuo, tornou-se comercialmente 

importante nos últimos anos, por ser uma maneira rápida e quantitativa de 

eletrólise199
•
1001

; com elas vieram a necessidade de monitoramento ín sítu ou on líne dos 

produtos eletrogerados. Desenvolveram-se então colunas espectroeletroquímicas, onde 

a área superficial de eletrodo de trabalho é bastante grande frente ao volume de 

solução graças ao empacotamento destas colunas com materiais como grânulos de 

carbono vítreo ou fibras de carbono. Estas podem ser combinadas à diversas 

técnicas espectroscópicas118
•
1º1

•
1º21

. 

Verifica-se, no decorrer das quase quatro décadas de existência da 

espectroeletroquímica, considerável e contínuo progresso no que se refere à 

concepção e ao desenvolvimento de novas células espectroeletroquímicas, todavia, 

há margem para inovações e aperfeiçoamentos visando superar limitações que 

restringem a aplicabilidade da técnica. Entre estas, tem-se o alto custo, a difícil 

confecção e adaptação das células à instrumentação comercial existente, além da 

severa interferência provoca pelo eventual desprendimento de gases no eletrodo de 

trabalho em excursões a regiões extremas de potencial, por eletrólise do solvente 

e/ou de componentes do eletrólito. 

A heterogeneidade do sistema causada pela presença de bolhas de gás, de 

índice de refração diferente e isentas da espécie em estudo, resulta em medidas 

instáveis e incorretas. Esta situação é comum ao trabalhar-se em meio aquoso, seja 

por oxidação da água, liberando oxigênio em potenciais positivos, especialmente em 

meio alcalino, ou por formação de hidrogênio em potenciais negativos, facilitada em 

meio ácido. Recorrer a solventes não aquosos, mais resistentes à oxidação e/ou 

redução como o DMF e o DMSO constituem alternativa nem sempre atraente para 

ampliar a janela de potencial, pois sua obtenção na forma anidra é trabalhosa e 

dispendiosa, a solubilidade dos eletrólitos é menor e os resultados não podem ser 

diretamente extrapolados ao meio aquoso. 
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1.3 Objetivos 

O conhecimento prévio de alguns fatores limítrofes, presentes em diversas 

células, para aplicação de técnicas espectroeletroquímicas desencadeou a 

perspectiva do presente trabalho, cujo objetivo principal é contribuir para o 

desenvolvimento de novas células apropriadas para trabalhos em fluxo na região do 

UV-Vis, dando ênfase à 

v"Possibilidade de trabalho em regiões extremas de potencial, sob 

decomposição paralela do solvente, descortinando assim o estudo de processos 

eletroquímicos situados nessas regiões; 

v"Construção de células de baixo custo, fácil confecção e adaptação à 

instrumentação comercial; 

v" Avaliação do desempenho das células construídas e suas potencialidades 

frente a outros tipos de células descritos na literatura; 

v"lnvestigação dos diversos parâmetros instrumentais envolvidos de forma a 

encontrar as condições experimentais mais satisfatórias; 

v"Possibilidade de aplicação analítica das células construídas. 
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2. Parte Experimental 

2.1 Reagentes e Soluções 

Empregaram-se reagentes com grau de pureza analítica e água desionizada 

em sistema Milli-Q (NANOpure UV - Barnstead). Todos os experimentos foram 

conduzidos à temperatura ambiente. 

2. 1. 1 o-Tolidina 

o-Tolidina ou 3,3'-dimetilbenzidina (Fisher Scientific) são alguns nomes do 

composto orgânico aromático de fórmula molecular C14H1sN2, massa molar 212,30 g 

moi-1 e ponto de fusão 129 - 131 ºC. Sólido castanho, solúvel em álcool, éter e ácido 

acético, mas pouco solúvel em água, a o-tolidina apresenta duas bandas de 

absorção características, uma delas com máximo definido ao redor de 250 nm que 

independe do estado de oxidação da molécula e outra com máximo definído ao 

redor de 438 nm que corresponde ao produto de sua oxidação. Estudada em 

diversos tipos de células espectroeletroquímicas, a reação de oxidação da o-tolidina, 

tem servido como modelo para avaliação de novas células134·671, em especial por 

apresentar elevada absortividade molar (E= 61000). 

Segundo a literatura11031,o mecanismo de reação da oxidação da o-tolidina, 

denominado EEdim, envolve a transferência consecutiva de dois elétrons, seguido de 

lenta dimerização, conforme as etapas abaixo, que sumarizam as reações da Figura 

1. O que se acompanha espectrofotometricamente em À= 438 nm, é, pois, o produto 

da etapa imediatamente anterior à dimerização: 

o-Tol 

o-Tol + 

o-Tol +2 + o-Tol 

___ .., o-Tol ++e

___ .., o-Tol +2 + e

k 
.., (o-Tol +)2 
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- .-
~ 

-H 

+ 

+~+ HN- - -NH 
2 2 - -

CH3 C CH3 

+y<:J:: + HN- - -NH 
2 2 - -

CH 3 C CH3 

Figura 1. Reação de oxidação da o-tolidina1103l. 

K -

Após freqüentes problemas de irreprodutibilidade originados pela 

decomposição parcial das soluções diluídas de o-tolidina, estas passaram a ser 

preparadas imediatamente antes do uso, mediante a pesagem de massa apropriada 

do sal seco e solubilização em solução suporte de CH3COOH (O, 125 mol L-1) e 

HC1O4 (0,250 mol L-1), dissolvendo-se o reagente diretamente nos ácidos 

concentrados, submetendo a solução a banho ultra-sônico por 5 min e diluindo-se 

com água desionizada até o volume desejado. 

2.1.2 Eletrólito suporte ácido acético/perclórico 

Solução de eletrólito suporte foi preparada mediante a diluição de volumes 

apropriados de soluções estoques de CH3COOH (Merck, d= 1,05 g ml-1) e HCIO4 

(Merck, d= 1,67 g ml-1
) para a obtenção de concentração final igual a O, 125 mol L-1 

e 0,250 mol L-1
, respectivamente. 

2.1.3 Sulfato de cobre 

Efetuou-se a dissolução de massa apropriada do sal seco (Cario Erba) em 

água para a obtenção de concentração final igual a 1,00 mol L-1. 
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2.1.4 Ferroína 

A solução de ferroína foi prepara mediante a dissolução de massa apropriada 

de FeS04. 7H20 (Omnis Orbis - Warner) em eletrólito suporte HCI (Merck) 1,00 mol 

L-1 para a obtenção de concentração final igual a 1,00 mmol L-1 e posterior 

dissolução de massa apropriada de hidrato de 1, 1 O - fenantrolina (Merck) na mesma 

solução na razão molar de 3: 1 f1041
. A partir desta solução estoque foram preparadas 

soluções diluídas. 

2.2 Aparelhagem 

2.2.1 Potenciostato 

Utilizou-se potenciostato, baseado em amplificadores operacionais11051
, 

construído no próprio laboratório durante estágio de Iniciação Científica, sob 

orientação do Prof. Dr. lvano G. R. Gutz, cujo esquema simplificado pode ser 

observado na Figura 2. 

2.2.2 Espectrofotômetro 

Os espectros foram registrados com espectrofotômetro com detecção por 

díode array da Hewlett Packard, modelo 8452A, que permite a obtenção de 

espectros completos na região do UV-Vis em apenas O, 1 segundo e, no modo 

cinético, monitoramento da absorbância contra o tempo em um ou mais 

comprimentos de onda simultaneamente. 
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Figura 2. Circuito eletrônico do Potenciostato. Em pontilhado, a dummy ce/1 utilizada 

no lugar da célula real durante os testes. 

2.2.3 Bomba peristáltica 

A movimentação da solução através de todo o sistema foi promovida por uma 

bomba peristáltica de quatro canais, marca rsmatec modelo MS-_Reglo. 

2.2.4 Injetor manual 

A injeção de analito no sistema foi realizada com o auxílio de injetor manual 

comutador (CENA Pfradcaba)Í1061
: 

2.2.5 Dispositivo para remoção de bolhas 

A necessidade de minimizar o percurso entre a célula e a cubeta 

espectrofotométrica, de modo a evitar maior afastamento da condíção ideal de 
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medição ín sítu, impossibilitou o uso de dispositivos anteriormente desenvolvidos 

para desgaseíficaçãoPº11. Remoção efidente das boíhas de gás foí conseguída 

através de dispositivo composto de duas peças acrílicas, entre as quais se justapôs 

papel de filtro com revestimento hidrófobo (PTFE), permeável a gases. O fluxo 

proveniente da célula entra em contato com uma das faces desta membrana 

enquanto a outra é mantida sob pressão inferior à atmosférica. Construído no 

próprt0 ~a-boratórt0, o dtspostttvo representado na Figura 3, akml de, praticamente, 

não aumentar o percurso entre a célula e a cubeta, é de fácil construção e baixo 

custo, apresentando funcionamento impecável em soluções aquosas, salvo quando 

estas contêm concentrações sígnífícatívas de tensoatívos. 

1 

~ ···. 

~ 
( 2 

4 

Figura 3. Dispositivo para remoção de bolhas. (1) Peça cilíndrica de acrílico (0 = 2.0 

cm) com orifício para aspiração (pressão reduzida), (2) Membrana hidrófoba (PTFE), 

(3) Espaçador (anel de borracha), (4) Peça cilíndrica de acrílico com orifício de 

entrada e saída do fluxo. 
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2.2.6 Sonda de ultra-som 

Para aplicar vibração à célula foi utilizado ultra-som Braun-Sonic U (Tipo 

853973/1) acoplado com sonda de titânio 2000 U (12,5 x 1,0 cm). 

2.2. 7 Compressor de ar 

Dois compressores de ar para aquário (Betta silente) foram utilizados. O 

primeiro, adaptado para ser utilizado com função invertida, foi empregado de modo a 

manter reduzida a pressão no dispositivo de remoção de bolhas. Do segundo, foi 

aproveitado o transdutor eletromecânico, solenóide, para aplicar vibração à célula 

espectroeletroquímica. 

2.2.8 Autotransformador 

Para o ajuste da amplitude da vibração aplicada às células, visto que a 

freqüência de 60 Hz é constante, foi utilizado autotransformador Variac (Powerstat) 

que permite aplicar tensões variáveis entre máximo de 120 V e mínimo de O V. 

2.2.9 Eletrodos 

Para confecção das diferentes células espectroeletroquímicas foram utilizados 

como eletrodo de trabalho: cilindro de Pt (Metrohm), polido em alumina, fibras de 

carbono com 15 µm de diâmetro e filme de Au obtido a partir de certos tipos de CDs 

(Compact Disc) graváveis[1081
. Foram ainda utilizados, eletrodo auxiliar de aço-inox e 

eletrodos de referência de calomelano (Cole - Parmer, KCI sat.) e Ag/AgCI (KCI sat.) 

miniaturizadol1091
. 

2.2.1 O Cubetas 

Para a realização das medidas espectrofotométricas foram utilizadas cubetas 

acrílicas convencionais e cubeta de quartzo para fluxo (Hellma), ambas com 

caminho óptico de 1 O mm. 
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2.3 Arranjo Experimental 

Para avaliação das células, foi montado sistema em fluxo, de modo a 

possibilitar o monitoramento simultâneo das medidas eletroquímicas e 

espectrofotométricas durante a aplicação do potencial desejado. A movimentação da 

solução, através das tubulações de polietileno, por todo sistema foi promovida por 

bomba peristáltica de quatro canais (/smatec, modelo MS-Reglo) enquanto, com o 

auxílio de um potenciostato, eram impostos os potenciais desejados à célula. 

Inicialmente, a corrente e o potencial foram monitorados por meio de 

multímetros digitais portáteis (GoldStar, modelo DM-311), enquanto as medidas de 

absorbância, em um ou mais comprimentos de onda, eram armazenadas no 

microcomputador interfaceado (interface HP-IB/IEEE-438) ao espectrofotômetro. 

Este arranjo, entretanto, mostrou-se inadequado tanto para o registro simultâneo da 

absorbância e da corrente, nos planejados experimentos no modo FIA, assim como 

para a obtenção de voltamogramas hidrodinâmicos com registro simultâneo da 

absorbância, razão pela qual se decidiu controlar por um microcomputador da linha 

PC também o potenciostato, abrangendo a aplicação do potencial e a aquisição das 

medidas de corrente. 

O interfaceamento do sistema foi implementado utilizando-se placa do tipo 

PCL-7118, com conversor A/D e D/A de 12 bits de resolução e portas paralelas. A 

placa PCL-7118, apresenta como tensão de saída do conversor D/A potencial 

variável entre O e 5 V. Para excursionar com o potencial da célula tanto no sentido 

positivo como negativo, dentro dos limites de -2.5 a 2.5 V, aplicou-se ao somador do 

potenciostato, além do potencial externo proveniente do D/A, um potencial fixo de 

- 2,5 V por intermédio do divisor de tensão (constituído por dois resistores de 1 OKQ 

e um TRIMPOT multívolta de 5Kn) existente no próprio potenciostato. Na prática, 

esta soma de potenciais permitiu cobrir o intervalo de -2,3 V e 2,3 V. Um programa 

simples foi elaborado em linguagem Pascal para controlar a aplicação do potencial e 

a aquisição das medidas de corrente. Listagem encontra=se anexa. Os arquivos 

gerados são compatíveis com softwares como Microcal Origine Excel. 

Recorrendo a circuito de célula simulada, a dummy cell representada na 

Figura 2, procedeu-se à calibração do sistema automatizado de aquisição de dados, 

com aplicação de diferentes potenciais e leitura dos correspondentes valores de 
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corrente, sendo os valores registrados comparáveis com os observados por meio de 

muítímetros dígítaís, índícando-nos que os resuítados obtídos são confíáveís e 

podem ser tomados como medidas diretas. 

O interfaceamento do sistema foi de fundamental importância, pois tanto a 

aplicação de potencial quanto a leitura de valores de corrente e absorbância 

passaram a ser efetuados sem a intervenção do operador, minimizando erros e 

aumentando a velocidade da operação. 

Esquema simplificado do arranjo experimental usado na avaliação das células 

pode ser observado na Figura 4. 

Injetor 
Manual 

Comutador · 

Microcomputador 
Linha PC 

:t r 
J • -~--- FCt ~-· ., • unenace · • ,...,., i, 

- lfotencíosfato 

f;} c!j1 ;,,. • 

e Dispositivo ~ 
pm l'fflíííçiã 

.vbol~as3. 
,:.,:!ar. 

A. Analito 

B. Eletrólito 

•fll Microcomputador •. , 
, • LinhaPC • 

Interface HP -1B 
padrão IEEE • 411 

1 .· 

HP-8452A 

Figura 4. Esquema simplificado do sistema montado. 

• Descade 
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3. Desenvolvimento e Avaliação 

3.1 Protótipo 1 

Com o intuito de utilizar espectrofotometria de absorção como técnica de 

detecção para sistemas em fluxo, procurou-se desenvolver células 

espectroeletroquímicas com baixo volume interno, porém com eletrodo de trabalho 

com elevada área superficial exposta, alcançando, assim, operação semi

coulométrica, desejável para obter boa sensibilidade. 

Almejava-se viabilizar a obtenção de espectros de produtos eletrogerados sob 

a decomposição paralela do solvente, todavia a heterogeneidade do sistema 

causada pela presença de bolhas de gás torna a condição ideal de medição in-situ 

inatingível. Medições ex situ, sob estas condições, puderam ser realizadas, através 

da introdução de dispositivo que permite a extração das bolhas de gás do fluxo 

antes de ser alcançada a cubeta, instalada no espectrofotômetro. 

Atenção foi dada à geometria da célula, com vistas à escolha de geometrias 

menos vulneráveis à retenção de bolhas e, assim mesmo, apropriadas ao trabalho 

com eletrodos de grande área, com superfície isopotencial mesmo sob 

consideráveis densidades de corrente. 
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3.1.1 Construção 

Todas as características desejáveis para a construção de uma nova célula 

espectroelefroquímrca que frabaltíasse sob decomposição paralela do sorvente 

forâm rêunidas ém àrrânjo tubulàr único, que envolve a disposição coaxial de 

eletrodo cilíndrico de platina (2 x 65 mm} montado dentro de um tubo de Nafion® 

(3, 1 x 57,5 mm), ambos encaixados a uma junção 'T', confeccionada em silicone, 

fixada a um frasco de propileno (20 ml), contendo eletrôlito no qual é mergulhado o 

eletrodo auxiliar em forma de espiral (aço-inox). Esquema simplificado de montagem 

da célula pode ser observado na Figura 5. 

2 

\ 
\ 

3-~ 7 

Vibrador 1 
Solenóide 

Figura 5. Protótipo 1 - Célula tubular. (1) Entrada, (2) Ponte salina para o eletrodo 

de referência (Hg/Hg2Cl2), (3) Eletrodo auxiliar (aço-inox), (4) Eletrodo de trabalho 

(Pt - 2 x 65 mm), (5) Tubo de Nafion® (3, 1 x 57,5 mm), (6) Frasco de Propileno 

(contendo eletrólito), (7) Ponteira descartável de pipetador, (8) Saída, (9) Braço de 

fixação. 
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Para a obtenção de melhores resultados houve a necessidade de se fazer 

mais do que apenas inserir o dispositivo para remoção de bolhas no percurso 

existente entre a célula e a cubeta espectrofométrica, pois eventuais bolhas de gás 

retidas na superfície do eletrodo de trabalho causavam bloqueamento parcial do 

mesmo. Operação em fluxo ascendente e a aplicação de vibração à célula, através 

de transdutor eletromecânico articulado ao tubo de Nafion®, de modo a permitir o 

fácil destacamento das bolhas, foi a maneira encontrada para se contornar tal 

situação. 

A colocação do eletrodo de referência no compartimento externo contendo o 

eletrodo auxiliar foi tentada inicialmente, mas para correntes elevadas a queda de 

potencial tornava-se apreciável. Por este motivo, o contato eletrolítico passou a ser 

feito, com sucesso, através da junção em forma de 'T' na entrada da célula. 

O Nafion®f1101
, utilizado como separador das semicélulas e cuja estrutura pode 

ser observada na Figura 6, é um copolímero de tetrafluoroetileno (Teflon®) e 

perfluoro-3, 6 dioxi-4-metil-7-octano ácido sulfônico. O Nafion® atua como um 

excelente trocador catiônico, pois a presença do grupo iônico, ácido sulfônico, em 

sua composição, origina a formação de campos ionoméricos que alteram suas 

propriedades reológicas e lhe confere permeabilidade seletiva, além de elevada 

condutância. Adicionalmente por encontrar-se numa posição eqüidistante do 

eletrodo de trabalho, o Nafion®, assegura superfície isopotencial por toda sua 

extensão. 

Figura 6. Estrutura do Nafion®. 
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3.1.2 Resultados e Discussão 

Montando o sistema, como descrito na seção arranjo experimental, deu-se 

início à avaliação da primeira célula espectroeletroquímica. 

Para avaliar quão afastado da idealidade (medição espectrofotométrica in

situ) encontrava-se a célula construída, realizaram-se estudos para o tempo de 

resposta do sistema, que para dado fluxo depende principalmente do volume-morto. 

A célula eletroquímica tubular apresenta volume interno da ordem de 21 O µL, 

enquanto a cubeta requer 300 µL para seu preenchimento. Para minimizar o tempo 

de trânsito da solução entre a célula e a cubeta, utilizou-se tubos o mais possível 

curtos e finos na interligação. Alternância entre água e solução de sulfato de cobre 

(O, 10 mol L-1
), com a célula desligada, permitiu observar a dispersão provocada pelo 

sistema e o tempo de resposta para determinado fluxo. 

A operação em fluxo ascendente, embora favorecesse a eliminação 

espontânea de bolhas, não foi suficiente para solucionar o problema, especialmente 

quando ocorre intensa eletrólise do solvente com formação de 02. Como 

coadjuvante de liberação das bolhas aderidas ao eletrodo, inicialmente, 

experimentou-se aplicar vibração ultra-sônica à célula, introduzindo-se a ponteira do 

ultra-som diretamente na solução de eletrólito contida no frasco de propileno. 

Obteve-se sucesso limitado nesta operação, como se verifica ao comparar as duas 

curvas da Figura 7. 
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Figura 7. Curva de absorbância vs. potencial aplicado. Solução de o-tolidina 1,0 10-4 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

). Vazão: 2,0 ml min-1
. 

Absorbância medida em 11,= 438 nm. 

Melhores resultados foram alcançados recorrendo-se a freqüência de 

vibração menor, qual seja, 60 Hz da rede elétrica, aplicados com um transdutor 

eletromecânico, obtido de solenóide de bomba de aquário comercial, que se 

encontra articulado ao tubo de Nafion® da maneira esquematizada na Figura 4, e 

que, por forte convecção, desprende e dispersa as bolhas de gás formadas no 

eletrodo. 

Mediante um autotransformador (Variac) que permite ajustar tensões entre O 

e o máximo de 120 V, pode-se controlar a amplitude ou a intensidade de vibração 

aplicada à célula e verificar sua influência nos resultados obtidos, como se observa 

na Figura 8. 
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Figura 8. Curva de absorbância vs. potencial em função da intensidade de vibração 

aplicada. Solução de o-tolidina 1,03 10-5 mol L-1 em CH3COOH (0,125 mol L-1) e 

HC104 (0,250 mol L-1). Vazão: 1,0 ml min-1. Absorbância medida em 'A,= 438 nm. 

Observa-se, na Figura 8, correlação entre o aumento na intensidade da 

vibração aplicada e o valor de absorbância. Quanto mais intensa a vibração tanto 

maior o sinal de absorbância obtido. Isto se deve à maior convecção, que torna o 

transporte de material mais eficiente e acelera a oxidação por minimizar a espessura 

da camada de difusão, e em potenciais mais positivos, à eficiente dispersão das 

bolhas de gás da superfície do eletrodo. Os voltamogramas hidrodinâmicas 

correspondentes podem ser observados na Figura 9: 
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Figura 9. Voltamogramas hidrodinâmicos a diversas intensidades de vibração 

aplicada. Para acomodar a ampla variação da corrente, representou-se o logarítmo 

da mesma. Solução de o-tolidina 1,03 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e 

HC104 (0,250 mol L-1). Vazão: 1,0 ml min-1
. 

Nos voltamogramas hidrodinâmicos da Figura 9, onde a corrente foi expressa 

em escala logarítmica, observa-se que, no extremo de potenciais mais positivos, sua 

intensidade ultrapassa em duas ordens de grandeza a referente a eletro-oxidação da 

o-tolidina. Trata-se da corrente despendida na formação concomitante de 02 por 

eletrólise do solvente. 

O potencial de meia onda (E112) da o-tolidina situa-se entre 0,55 e 0,65 V, mas 

sua determinação em concentrações baixas é imprecisa, pois o valor de corrente 

referente à sua conversão eletroquímica é baixo e sujeito à interferência da onda 

catódica do oxigênio dissolvido, como se observa na Figura 9. Cabe aqui lembrar 

que a concentração de oxigênio dissolvido (~ 0,5 10-3 mol L-1) é superior à da 

o-tolidina ( 1, 03 1 O -5 mol L-1). Todavia, valores de A1,2 ( que devem coincidir com os 
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de E1 12 não determináveis no presente caso) puderam ser calculados a partir do 

gráfico de Absorbância vs. Potencial em função da intensidade de vibração aplicada 

(Figura 8) e encontram-se relatados na Tabela 1: 

0% 

25% 

50% 

100 % 

0,585 

0,585 

0,585 

0,585 

Tabela 1. Dados de A1,2 obtidos a partir do gráfico de Absorbância vs. Potencial em 

função da intensidade de vibração aplicada (Figura 8). 

Observa-se que o valor de A1,2 permaneceu constante, independente da 

intensidade de vibração aplicada a célula. A literatura173J reporta o valor de E112 da o

tolidina como sendo de 0,635 V vs. Ag/AgCI, no mesmo eletrólito. Convertendo este 

valor para o Hg/Hg2C'2, tem-se 0,590 V, ou seja, um valor em excelente 

concordância com a média dos A112 (0,585 V). 

Determinada a melhor intensidade de vibração, vibração máxima, os esforços 

foram dirigidos à construção do voltamograma e voltabsorgrama hidrodinâmicos. Ao 

se variar o potencial no sentido positivo, observou-se correlação entre o 

aparecimento da onda voltamétrica e a elevação da absorbância do produto da 

eletro-oxidação. Ao se alcançar potenciais em que ocorre desprendimento de 0 2, a 

absorbância permaneceu praticamente constante, ainda que o valor de corrente 

ascendesse dezenas de vezes ao valor relativo à eletro-oxidação da o-tolidina. Na 

Figura 1 O, verifica-se a estabilidade da absorbância mesmo quando a corrente 

despendida na formação de 0 2 supera em duas ordens de magnitude a requerida 

para a oxidação da o-tolidina. 
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Figura 10. Voltamograma e voltabsorgrama hidrodinâmico. - Corrente e absorbância 

vs. potencial aplicado. Solução de o-tolidina 4,32 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 

mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

). Vazão: 1,0 ml min-1
. Intensidade de vibração: 

máxima. Absorbância medida em 'A= 438 nm. 

A literatura34 reporta absorbâncias de até 0.6 para o-tolidina na concentração 

de 1,0 10-3 mol L-1, em uma célula com transmissão de luz através de minigrid de 

ouro. Com a célula tubular descrita, foi alcançado valor de 0.87 com concentração 

igual a 4,32 10-5 mol L-1
. Entretanto, cabe lembrar que, as condições não são 

diretamente comparáveis, uma vez que o valor dado pela literatura foi obtido em 

condições estacionárias e refere-se a pequeno caminho óptico, enquanto que a 

medida de 0,87 corresponde à absorbância da amostra em fluxo com vazão de 1,0 

ml min-1
, eletrodo de área grande com transporte convectivo intensificado por 

vibração e medição em cubata de 1 cm de caminho óptico. 

Verificada a importância da intensidade de vibração aplicada à célula, outros 

parâmetros como: concentração, vazão e volume injetado foram avaliados sob 

intensidade máxima de vibração, no modo FIA, a fim de se otimizar as condições do 
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sistema. A Figura 11 apresenta exemplifica os desfavoráveis sinais de corrente de 

oxidação da o-tolidina, obtidos em potencial de 1,500 V. 
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Figura 11. Curva de corrente vs. tempo, no modo FIA. Solução de o-tolidina 6, 7 10-5 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 

1,500 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300 µL. Vazão: 3, 1 ml min-1
. Corrente 

média: 0,3 mA. DPR: 10,6 %. 

O potencial foi escolhido, propositadamente, na região em que já ocorre 

significativa decomposição da água com formação de 0 2, processo este responsável 

pela corrente preponderante, contribuindo a eletro-oxidação da o~tolidina, tão 

somente, com os pequenos picos sobrepostos à corrente de fundo, pouco 

apropriados para FIA. Porém, mesmo sob estas condições conseguiu-se obter 

excelentes resultados espectroscópicos, como se observa na Figura 12, onde 

mesmo sob condição adversa, verifica-se boa repetibilidade nas medidas 

espectrofotométricas, com desvio padrão relativo de apenas 1,45 %. 
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Figura 12. Curva de absorbância vs. tempo, no modo FIA Solução de o-tolidina 6, 7 

10"5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial 

aplicado: 1,500 V vs. Hg/Hg2Cb. Alça de amostragem: 300 µL. Vazão: 3, 1 ml min-1. 

Absorbância média (Â =438 nm): 1,02. DPR: 1,45 %. 

Para a construção da curva analítica, observou-se a influência da 

concentração nos valores de absorbância, procurando-se trabalhar em faixas de 

concentração que apresentassem comportamento linear. Na Figura 13, apresenta-se 

o comportamento da absorbância em função do tempo para diferentes 

concentrações de o-tolidina. A partir destes resultados foi possível construir a curva 

analítica da Figura 14, onde cada ponto no gráfico se refere à média de três injeções 

obtidas no modo FIA 
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Figura 13. Efeito da concentração - Curva de absorbância vs. tempo, no modo FIA. 

Solução de o-tolídína em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1
). 

Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 

ml min·1
. Absorbância medida em À = 438 nm. Concentração em mol L-1

. 
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Figura 14. Curva analítica - absorbância vs. concentração. Solução de o-tolidina em 

CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1
) . Potencial aplicado: 0,900 V vs. 

Hg/Hg2Cl2 . Alça de amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 ml min-1. Absorbância medida 

em Ã = 438 nm. Coeficiente de correlação: 0,995. 

A influência da vazão nas medidas de absorbância também foi avaliada, como 

se observa na Figura 15. A média dos valores obtidos em triplicata na Figura 15 foi 

representado em função da vazão na Figura 16, onde se observa significativa queda 

do sinal de absorbância com o aumento da vazão. Já os picos de corrente 

correspondentes, apesar de apresentarem ruído, crescem com a vazão. Verifica-se, 

pois, que, apesar do aumento da convecção na célula eletroquímica, evidenciado 

pelo aumento da carga, por ser menor o tempo de residência do material eletroativo 

em seu interior, a eficiência global torna-se menor, ou seja, há um afastamento da 

condição coulométrica. 
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Figura 15. Efeito da vazão - Absorbância vs. tempo, no modo FIA Solução de o

tolidina 1,2 10-4 mol L-1 em CH3COOH (0,125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). 

Potencial aplicado: 1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2 . Alça de amostragem: 300µL. Vazão em 

mL min-1
. Absorbância medida em À = 438 nm. 
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Figura 16. Efeito da vazão - Absorbância vs. vazão. Solução de o-tolidina 1,2 10-4 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 

1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300µL. Absorbância medida em A = 

438 nm. 

Em aplicações práticas na modalidade FIA, um parâmetro importante é a 

freqüência analítica (número de injeções de amostras ou padrões por unidade de 

tempo) que, entre outros fatores, está diretamente relacionada com a vazão, sendo 

desejável o decaimento do sinal de um pico até a linha base antes do registro de 

novo pico. Para o sistema montado e operado com injeções de 300µL, observou-se 

que o triplo da largura do pico à meia altura fornece uma estimativa do tempo 

requerido para que o sinal retorne a aproximadamente 0,2 % da linha base. Para dar 

uma margem adicional, pode-se tomar o quádruplo da largura à meia altura como o 

período adequado a cada determinação, ou seja, ao recíproco da freqüência. Com 

este pressuposto, construiu-se as Figura 17 e 18. 
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Figura 17. Efeito da vazão no período de amostragem. Solução de o-tolidina 1,2 104 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

) . Potencial aplicado: 

1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300µL. 
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Figura 18. Efeito da vazão na freqüência de amostragem. Solução de o-tolidina 1,2 

10-4 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCIO4 (0,250 mol L-1). Potencial 

aplicado: 1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300µL. 

Exame das Figuras 17 e 18 mostra que para manter uma freqüência de uma 

injeção por minuto, a vazão precisa situar-se entre 2,5 e 3,0 ml min-1. 

Para avaliar melhor a eficiência da conversão eletroquímica na célula, 

concebeu-se outro experimento, envolvendo recirculação do efluente da cubeta para 

a entrada da célula. Resultados para a vazão de 4,0 ml min-1 encontram-se na 

Figura 19. 
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Figura 19. Estudo da eficiência de conversão - Curva de corrente vs. tempo. 

Solução de o-tolidina 1,01 10-4 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 

mol L-1). Potencial aplicado: 1,000 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 4,0 ml min-1
. 1ª seta, 

injeção de o-tolidina no sistema, t = 200 s. 2ª seta, comutação para o modo de 

recirculação da solução, t = 430 s. 

Ao aplicar potencial à célula, observa-se elevada corrente residual (capacitiva 

+ formação de óxidos sobre a platina) que decai gradualmente, já que apenas 

eletrólito está sendo passado pela célula. Tão logo se inicia o bombeamento de 

analito, no caso, o-tolidina, a corrente se eleva e atinge patamar constante. Quando, 

após 400 s, a solução passa a ser recirculada, nota-se que, vencido o volume morto 

da entrada da célula, ocorre rápida queda da corrente até aproximadamente metade, 

seguindo-se decréscimo gradual, sendo necessárias centenas de segundos para 

recuperar a corrente residual. Isto comprova que no efluente ainda há material 

remanescente na forma reduzida para ser convertido. Apesar da imprecisão do 

experimento, pode-se estimar grosseiramente pela área que perto da metade da o

tolidina sofra oxidação na primeira passagem pela célula, e metade do que resta, a 
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cada passagem consecutiva. Voltando à Figura 16, observa-se que na vazão de 4 

ml min-1 a absorbância corresponde à metade da máxima observada na menor 

vazão, na qual, possivelmente, a operação da célula talvez se aproxime da 

coulométrica. 

Fica evidenciado que há margem para melhoramento da eficiência da célula, 

principalmente em vazões elevadas, podendo sua operação ser considerada semí

coulométrica em vazões baixas(< 2,0 ml min-1). 

O efeito do volume injetado pode ser observado nas Figuras 20 e 21: 
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Figura 20. Efeito do volume injetado - Absorbância vs. tempo, no modo FIA. 

Solução de o-tolidina 1,4 10-4 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 

mol L-1
). Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 2,8 ml min-1

. 

42 



/ 
000 ~ 

~· / 
-~ 0,45 ~ / 
cns / 
€ ~ o 0,30 / 
~ / 

« 0,15 / }" 

O, 00 -+,-"----r--"T--r---r-----.----.-.------...----,----,,-----.-----r------1 

-100 O 100 200 300 400 500 

Alça de Amostragem ( µ L) 

Figura 21. Efeito do volume injetado - Absorbância vs. alça de amostragem. 

Solução de o-tolídína 1,4 10-4 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 

mol L-1
). Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 2,8 ml min-1. Coeficiente 

de correlação: 0,997. Volume morto do injetor~ 90 µL. 

Como se observa na Figura 21, a altura dos picos de absorbância varia 

linearmente com o volume injetado. Assim, quando necessário, pode-se incrementar 

a sensibilidade injetando volumes maiores, ou privilegiar a freqüência analítica, 

fazendo injeções de volumes menores. Aproveitou-se a figura para determinar o 

volume-morto do injetor, ou seja, o volume remanescente quando a alça de 

amostragem tem volume nulo. Encontrou-se aproximadamente 90 µL, pela 

intersecção da reta com o eixo x. 

Depois de usar o sistema modelo da o-tolidina para avaliar o desempenho e 

os parâmetros operacionais que têm repercussão direta nos resultados, procurou-se 

examinar outro sistema químico, o [Fe(phenht2l[Fe(phenht3
, usado amiúde como 

indicador redoxl1041
. O complexo [Fe(phen)3f2

, extremamente estável, tem coloração 

vermelha, decorrente de um máximo de absorbância em Â-=520 nm. Ao incorrer-se 
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em excursões positivas de potencial, tem-se a oxidação do Fe(II) do complexo à 

Fe(III), evidenciada pelo desaparecimento da banda de absorção citada, em favor de 

banda mais intensa no UV e outra, bem menos intensa, na região de 600 nm, como 

revela a Figura 22. 
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Figura 22. Curvas de absorbância em função do potencial aplicado. Solução de 

[Fe(phen)3t2: 2,02 10-5 mol L-1 (em Fe). Potencial aplicado vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 1,0 

ml min-1
. 

Na Figura 22, observa-se que o sinal de absorbância em 520 nm é menor 

com o eletrodo desligado que quando um potencial de 0,8 V ou menos positivo é 

aplicado. Isto se deve, provavelmente, à presença de Fe(III) no sulfato ferroso 

utilizado no preparo da ferroína, decorrente da exposição do sal ao ar. Assim, 

somente após a redução desta fração de Fe(III) a Fe(II) alcança-se a máxima 

absorbância (e concentração) da espécie [Fe(phen)3f2
. Exame mais cuidadoso dos 

espectros mostra que só acima de 0,800 V passa a formar-se quantidade expressiva 

de [Fe(phenht3
, por via eletroquímica. Parece, pois, que Fe(III) inicial não é 
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complexado diretamente para formar [Fe(phen)3t3
. Na literatura[1 111

, em condições 

de deficiência de ligante, tem sido sugerida a formação preferencial de 

[(H20)(phen)2Fe0Fe(phen)2(H20)t4 com o Fe(III). Esta espécie, sofreria redução a 

[(H20)(phen)2FeOFe(phen)2(H20)t2, que se decomporia em [Fe(phen)3t2 e 

[Fe(H20)t2. A mesma explicação é plausível aqui, com a diferença que, em havendo 

ligante suficiente, a concentração de [Fe(H20)t2 é desprezível. 
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3.1.3 Conclusões Parciais 

Características inerentes ao sistema proposto: célula com elevada relação 

área do eletrodo de trabalho/volume de solução; eletrodo de trabalho com superfície 

isopotencial graças ao uso do tubo de Nafion®, operação em fluxo ascendente, 

trabalho em condição de convecção forçada por vibração e o uso de eficiente 

dispositivo para remoção de bolhas; possibilitaram a realização de estudos 

espectroeletroquímicos em fluxo, sob a decomposição paralela do solvente, com 

elevada sensibilidade e boa repetibilidade. 

Os resultados obtidos em experimentos exploratórios, no modo FIA, 

apresentaram, para as medidas de absorbância, pequeno desvio padrão relativo e 

comprovaram ser vantajosa a aliança entre a técnica espectroeletroquímíca e a 

metodologia FIA. 

A operação estável, mesmo sob intenso desprendimento de gases, é inédita e 

descortina estudo de processos eletroquímicos situados em regiões de potencial 

encobertas pela decomposição simultânea do solvente, sendo a única limitação do 

sistema, a restrição à observação de processos de eletrodo envolvendo produtos 

solúveis, que absorvam no UV-Vis (salvo quando se acompanha o desaparecimento 

do reagente) e com tempo de vida superior a alguns segundos, uma vez que a 

detecção não ocorre, estritamente, in situ. 

Atenção deve ser dada ao fato de que a boa reprodutibilidade do sistema está 

intrinsecamente relacionada a um acurado controle no posicionamento da célula em 

relação ao transdutor eletromecânico. 
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3.2 Protótipo 2 

Características, tais como, elevada relação área do eletrodo de 

trabalho/volume de solução e trabalho sob convecção forçada por vibração, não 

foram suficientes para que se alcançasse, com a primeira célula, operação semi

coulométrica. Por isso, dando continuidade às pesquisas, procurou-se melhorar a 

eficiência de conversão eletroquímica da célula através do seu preenchimento com 

fibras de carbono de modo a aumentar ainda mais a área exposta do eletrodo de 

trabalho. 

Com vistas ao fato de que todos os experimentos seriam conduzidos em 

condições hidrodinâmicas, a utilização de fibras de carbono no preenchimento da 

célula mostrou ser uma escolha adequada e conveniente em comparação como os 

materiais usuais como grânulos e pó de carbono, de elevada área superficial; o 

contato elétrico é mais efetivo e o risco de arraste de partículas até a cubeta, com 

interferência nas medidas espectrofotométricas, é menor. 
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3.2.1 Construção 

De construção e montagem semelhante à primeira, o diferencial desta 

segunda célula está na presença das fibras de carbono que, introduzidas com o 

auxílio de uma agulha, preenchem o interstício existente entre o eletrodo cilíndrico 

de Pt e o tubo de Nafion®, como se observa na Figura 23. 

7 
3 4 

2 

Figura 23. Protótipo 2 - Célula tubular preenchida com fibras de carbono. (1) 

Entrada, (2) Ponte salina para o eletrodo de referência (Hg/Hg2C'2), (3) Eletrodo 

auxiliar (aço-inox), (4) Eletrodo de trabalho (Pt - 2 x 65 mm), (5) Tubo de Nafion® 

(3, 1 x 57,5 mm), (6) Frasco de Propileno (contendo eletrólito), (7) Ponteira 

descartável de pipetador, (8) Saída, (9) Braço de fixação, (1 O) Fibras de carbono. 
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3.2.1 Resultados e Discussão 

Construída a segunda célula e montado o sistema descrito na seção arranjo 

experimental, procedeu-se à avaliação de parâmetros experimentais que tem 

repercussão direta nos resultados obtidos, sendo o primeiro deles referente à 

necessidade de aplicação de vibração à célula. Conceberam-se dois experimentos, 

nos quais a influência da vibração nas medidas de corrente e absorbância foi 

verificada na presença e na ausência das fibras de carbono, no modo FIA, como se 

observa nas Figuras 24, 25, 26 e 27. 

Diferentemente do que ocorre com a célula na ausência das fibras de carbono 

sob vibração, onde o sinal de corrente e absorbância se intensificam devido ao efeito 

convecctivo que minimiza a espessura da camada de difusão (Figuras 24 e 25), na 

presença das fibras de carbono observa-se que a vibração não acarreta ganho 

significativo de corrente e que as medidas de absorbância sob vibração são 

inferiores às obtidas em sua ausência (Figuras 26 e 27). A queda nas medidas de 

absorbância pode ser explicada não somente por aumento na dispersão, mas 

também por possível aceleração na cinética de decomposição do produto. 

Embora resultado diferente pudesse ser observado com a escolha de outro 

sistema químico, por serem melhores os valores de corrente e absorbância obtidos 

na ausência de vibração e na presença das fibras de carbono do que aos obtidos 

sob outras circunstâncias, decidiu-se trabalhar sob esta condição, em especial, por 

também se acreditar que este arranjo não teria problemas de posicionamento como 

o anterior a ele. Resultados comparativos podem ser observados na Tabela 2. 

_, .. Jij~ ~us~j~,ía;d~I;itt~~~t2f'ª~~!ft~ ·°" ·;'Pí~i~f~.,~!l;i íbt 
Sob Vibração Ausência de Vibração Sob Vibração Ausência de Vibração 

Corrente (mA) 0.27 0.34 0.32 

Absorbância 1.07 0.08 0.69 1.19 

Tabela 2. Tabela comparativa entre os resultados médios obtidos sob a 

presença/ausência de fibras de carbono e sob a presença/ausência de vibração. 

49 



0.3 

-<( 

.,S0.2 
s 
e 
~ 
Õ 0.1 
o 

Com vibração 

Sem vibração 

0.0-+---.--------.---,.---,,~---,---~---1 
o 200 600 

Tempo (s) 

800 

Figura 24. Efeito da vibração nas medidas de corrente na ausência das fibras de 

carbono. Solução de o-tolidina 5,9 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e 

HCI04 (0,250 mol L-1) . Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de 

amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 ml min-1
. 
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Figura 25. Efeito da vibração nas medidas de absorbância na ausência das fibras de 

carbono. Solução de o-tolídína 5,9 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e 

HCI04 (0,250 mol L-1
). Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de 

amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 ml min-1
. Absorbância medida em 'A= 438 nm. 
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Figura 26. Efeito da vibração nas medidas de corrente na presença das fibras de 

carbono. Solução de o-tolídina 5,9 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e 

HC104 (0,250 mol L-1)_ Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de 

amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 ml min-1
. 
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Figura 27. Efeito da vibração nas medidas de absorbância na presença das fibras 

de carbono. Solução de o-tolidina 5.9 10-5 mal L-1 em CH3COOH (O, 125 mal L-1
) e 

HC104 (0,250 mal L-1). Potencial aplicado: 0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2 . Alça de 

amostragem: 300µL. Vazão: 3,0 ml min-1
. 

Eximido o trabalho em condição de convecção forçada, procedeu-se à 

avaliação da eficiência da conversão eletroquímica na célula através de experimento 

envolvendo recirculação do efluente da cubeta para a entrada da célula. Resultado 

observado para a vazão de 3, 1 ml min-1 encontram-se na Figura 28, onde observa

se que ao aplicar-se potencial à célula, a corrente capacitiva inicialmente elevada 

decai gradualmente até valor mínimo, uma vez que apenas eletrólito está sendo 

passado pela célula. Tão logo se inicia o bombeamento de analito, no caso, o

tolidina, a corrente se eleva e atinge patamar constante. Quando, a solução passa a 

ser recirculada, nota-se que, vencido o volume morto da entrada da célula, ocorre 

rápida e acentuada queda da corrente até seu valor residual. Isto comprova que no 

efluente não há mais nenhum material remanescente na forma reduzida para ser 

convertido. Calculando-se a integral da área sob gráfico chega-se ao valor da carga, 
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e através dela pode-se estimar o número de elétrons envolvidos: 1, 75. Alcançou-se, 

como desejado, operação semi-coulométrica. 
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Figura 28. Estudo da eficiência de conversão - Corrente vs. tempo. Solução de 

o-tolidina 5,7 10-5 mol L-1 em CH3COOH (0,125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). 

Vazão: 3, 1 ml min-1
. Potencial: 0,900 V vs. Hg/Hg2C'2. Massa de C: 0,01401 g. 

Número de elétrons: 1,75. 1ª seta, injeção de o-tolidina no sistema, t = 100 s. 2ª 

seta, comutação para o modo de recirculação da solução, t = 350 s. 

Realizaram-se estudos sobre a dependência do sistema em relação à 

quantidade de fibras de carbono utilizada e sua influência na eficiência da conversão 

eletroquímica da célula. Através de experimentos envolvendo recirculação do 

efluente da cubeta para a entrada da célula, para três diferentes massas de fibra de 

carbono e a vazão constante, chegou-se ao valor da carga despendida, integral da 

área sob gráfico de corrente vs. tempo, e por meio dela pode-se calcular o número 
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de elétrons envolvidos no processo. Os resultados obtidos podem ser observados na 

Figura 29, onde se verifica a variação do número de elétrons em função da massa 

de carbono presente na célula e constata-se que esta é significativa num intervalo 

de massa situado entre 3,5 e 6,5 mg, entretanto o mesmo comportamento não é 

observado para massas maiores que 6,5 mg, indicando a existência de um patamar 

máximo de eficiência de conversão da célula que independe da massa de fibras de 

carbono utilizada. 
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Figura 29. Estudo da influência da massa de fibras de carbono utilizada na 

eficiência de conversão. Solução de o-tolidina 5, 7 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 

mol L-1
) e HCIO4 (0,250 mol L-1). Vazão: 3, 1 ml min-1

. Potencial: 0,900 V vs. 

Hg/Hg2Cl2. 

Estabelecida a relação de eficiência de conversão em função da massa de 

fibras de carbono utilizada, procedeu-se à obtenção e construção do voltamograma 

e voltabsorgrama hidrodinâmicos. Observa-se, na figura 30, que ao serem 
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alcançados potenciais em que ocorre desprendimento de 0 2, a absorbância 

permanece praticamente constante, ainda que o valor de corrente não corresponda 

mais unicamente ao valor relativo à eletro-oxidação da o-tolidina. 
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Figura 30. Voltamograma e voltabsorgrama hidrodinâmico. - Corrente e absorbância 

vs. potencial aplicado. Solução de o-tolidina 4,32 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 

mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). Vazão: 1 ml min-1

. Massa de C: 0,02376 g. 

Absorbância medida em Ã= 438 nm. 

O potencial de meia onda (E112) da o-tolidina situado entre 0,55 e 0,65 V 

(Figura 30), como na célula anterior, não pode ser determinado pois o valor de 

corrente referente à sua conversão eletroquímica é baixo e sujeito à interferência da 

onda catódica do oxigênio dissolvido. Todavia, o valor de A112, 0,598 V vs. 

Hg/Hg2Cl2 , que deve coincidir com o de E112 foi determinado através da derivada da 

curva de absorbância em função do potencial aplicado, apresentando excelente 

concordância com o valor reportado na literatural73l, 0,590 V. 
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A repetibilidade do sistema foi testada através de sucessivas injeções de o

tolidina. Por serem registrados sobre uma corrente residual bastante elevada, os 

sinais de corrente da Figura 31 apresentam elevado desvio padrão relativo, 9,58%, e 

são pouco apropriados para FIA Porém, mesmo sob estas condições conseguiram

se excelentes resultados espectroscópicos, observados na Figura 32, onde mesmo 

sob situação adversa conseguiu-se boa repetibilidade com desvio padrão relativo de 

apenas 1,27 %. 
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Figura 31. Curva de corrente vs. tempo, no modo FIA Solução de o-tolidina 5, 11 10-5 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 

0,900 V vs. Hg/Hg2Cl2 . Alça de amostragem: 300 µL. Vazão: 3,2 ml min-1. Corrente 

média: 0,28 mA DPR: 9,6 %. 
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Figura 32. Curva de absorbância vs. tempo, no modo FIA Solução de o-tolidina 

5, 11 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1
). Potencial 

aplicado: O, 900 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300 µL. Vazão: 3,2 ml min-1
. 

Absorbância média (À =438 nm): 0,80. DPR: 1,27 %. 

Parâmetros como concentração, vazão e volume injetado, foram avaliados, no 

modo FIA, a fim de se encontrar condições experimentais mais satisfatórias. Para a 

construção da curva analítica, observou-se o comportamento da absorbância em 

função do tempo para diferentes concentrações de analito, procurando-se trabalhar 

em faixas de concentração que apresentassem comportamento linear, como se 

observa na Figura 33. A partir desta observação foi possível construir a curva 

analítica da Figura 34, onde cada ponto no gráfico se refere à média de três injeções 

obtidas no modo FIA Apesar do elevado coeficiente de correlação da reta ajustada, 

0,997, é perceptível uma ligeira curvatura, ou seja, a linearidade deve ser assumida 

para intervalos ainda menores de concentração. 
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Figura 33. Efeito da concentração - Curva de absorbância vs. tempo, no modo FIA 

Solução de o-tolidina em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). 

Potencial aplicado: 1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 3, 1 ml min-1. Alça de 

amostragem: 300 µL. Absorbância medida em À= 438 nm. Massa de fibras de C: 

0,02367 g. Concentração em mol L-1
. 

59 



1,2 

1,0 • 
• cu 0,8 

/ 
·e:; 
e: 
2 0,6 ... 
j 0,4 / 0,2 / 

/9 
/ 

0,0 
o 20 40 60 80 

Concentração (µmol L-1
) 

Figura 34. Curva analítica - absorbância vs. concentração. Solução de o-tolidina em 

CH3COOH (0,125 mal L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 1,200 V vs. 

Hg/Hg2Cl2 . Vazão: 3, 1 ml min-1. Alça de amostragem: 300 µL. Absorbância medida 

em 'A,= 438 nm. Massa de fibras de C: 0,02367 g. Coeficiente de correlação: 0,997. 

A influência da vazão no sistema montado foi avaliada através do 

monitoramento da absorbância em função do tempo para diferentes velocidades do 

fluxo, como se observa na Figura 35. A curva absorbância vs. vazão, vista na Figura 

36, construída a partir da média dos valores obtidos da Figura 35, mostra que não 

há queda significativa da absorbância com a vazão, comprovando que a eficiência 

global da célula não é influenciada pela vazão pois trabalha-se proximamente à 

condição de operação coulométrica. 
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Figura 35. Efeito da vazão - Absorbância vs. tempo. Solução de o-tolidina 5,5 10-5 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 

1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300 µL. Massa de fibras de C: 0,02367 g. 

Absorbância medida em À = 438 nm. Vazão em mi min-1. 
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Figura 36. Efeito da vazão - Absorbância vs. vazão. Solução de o-tolidina 5,5 10-5 

mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

). Potencial aplicado: 

1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Alça de amostragem: 300 µl. Massa de fibras de C: 0,02367 

g. Absorbância medida em 'A = 438 nm. 

A influência do volume injetado no sistema foi avaliada, no modo FIA, através 

do monitoramento da absorbância em função do tempo para diferentes volumes de 

alça de amostragem, como se observa na Figura 37. O gráfico absorbância vs. alça 

de amostragem, visto na Figura 38, foi construído a partir da média dos valores 

obtidos da Figura 37 e revela variação linear da altura dos picos de absorbância com 

o volume injetado com elevado coeficiente de correlação, 0,999. Assim, quando 

necessário, pode-se incrementar a sensibilidade injetando volumes mais altos, ou 

privilegiar a freqüência analítica, fazendo injeções menores. Aproveitou-se a Figura 

para determinar o volume-morto do injetor, ou seja, o volume remanescente quando 

a alça de amostragem tem volume nulo. Encontrou-se aproximadamente 60 µL, pela 

intersecção da reta com o eixo x. 
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Figura 37. Efeito do volume injetado - Absorbância vs. tempo. Solução de o-tolidina 

5,2 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L"1
) e HCI04 (0,250 mol L"1). Potencial 

aplicado: 1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 3, 1 ml min·1. Massa de fibras de C: 0,02367 g. 

Volume em µL. 
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Figura 38. Efeito do volume injetado - Absorbância vs. Alça de amostragem. 

Solução de o-tolidina 5,2 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 

mol L-1). Potencial aplicado: 1,200 V vs. Hg/Hg2Cl2. Vazão: 3, 1 ml min-1
. Massa de 

fibras de C: 0,02367 g. Coeficiente de correlação: 0,999. Volume morto do injetor: 60 

µL. 
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3.2.3 Conclusões Parciais 

O baixo volume da célula em relação à grande área superficial do eletrodo de 

trabalho, conseguido, principalmente, pela presença das fibras de carbono, foi capaz 

de promover eficiente conversão eletroquímica, alcançando operação semi

coulométrica e proporcionando grande aumento na intensidade do sinal de corrente 

e absorbância. 

A célula construída mostrou-se opção viável para a realização de estudos 

espectroeletroquímicos em fluxo, com elevada sensibilidade e boa repetibilidade 

apresentando pequeno desvio padrão relativo, mesmo sob intenso desprendimento 

de gases e aliando vantagens da técnica espectroeletroquímica com a metodologia 

FIA 

Descobriu-se que problemas com a queda de sinal para medidas de corrente 

e absorbância, embora não freqüentes, tinham origem na compactação das fibras de 

carbono ou ainda pela formação de depósito de filme insolúvel em sua superfície, 

havendo a necessidade de substituí-las depois de algum tempo de uso. 
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3.3 Protótipo 3 

O terceiro protótipo construído, de longo caminho óptico e camada delgada, 

destina-se a trabalhos ín sítu na região do UV-Vis. Por sua geometria, distintamente 

dos protótipos anteriores, tem seu funcionamento prejudicado pela presença de 

bolhas. Entretanto, os eletrodos se adaptam diretamente ao interior de cubetas 

convencionais de 1 cm de caminho óptico e a operação em fluxo se dá sem vedação 

na parte superior da mesma. Além disto, eletrodos planos de ouro foram obtidos 

com facilidade e custo ínfimo a partir de certos tipos de CD graváveis. Esta nova 

célula é inovadora quanto à facilidade de construção e adaptabilidade à 

instrumentação, com custo final bastante inferior qualquer outro modelo proposto e 

funcionamento efetivo sob condições de fluxo contínuo ou FIA 
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3.3.1 Construção 

Para a confecção do terceiro protótipo utilizou-se como eletrodos de trabalho 

e auxiliar, filmes de Au preexistentes em certos tipos de CDs (Compact Dísc) 

graváveis[1071
, Basf ou Toshiba de coloração dourada. Os CDs são constituídos de 

quatro camadas: base de policarbonato, filme orgânico fotossensível (cianina ou 

ftalocianina), filme de ouro onde localizam-se as trilhas para o leitor óptico e 

finalmente uma camada protetora de filme polimérico. O filme de ouro tem espessura 

variável entre 50 e 100 nm e área total de 100 cm2 
[
1121

. A resistência elétrica do filme 

de ouro, medida com o auxílio de multímetro digital, foi de 6 n entre os extremos de 

uma faixa de 1 cm de largura e 2,5 cm de comprimento. 

A camada de filme polimérico existente sobre o filme de Au do CD foi 

removida segundo indicações dos colegas que introduziram este procedimento[1071
, 

com HNO3 concentrado. Após lavagem com água destilada o Au-CDtrodo já 

encontra-se pronto para uso, não havendo necessidade de nenhum outro pré

tratamento como polimento e banho ultra-sônico, pois a superfície do eletrodo é 

perfeitamente regular e isenta de espécies adsorvidas. A partir de um único CD é 

possível obter vários Au-CDtrodos, tornando seu custo baixo e possibilitando o 

descarte do mesmo sob eventual avaria. 

Para preencher o espaço das cubetas de 1,0 cm de caminho óptico, deixando 

interstício menor entre os eletrodos, dois pedaços de CD são recortados e colados 

com adesivo epoxy de secagem rápida sobre bases acrílicas, de modo que cada 

peça tenha como tamanho final 7,0 cm de comprimento x 1,0 cm de largura x 0,49 

cm de espessura. Vários protótipos de células foram propostos e construídos com 

esses eletrodos até se chegar ao modelo ideal. 

Inicialmente, apenas uma das bases era usada como eletrodo de trabalho, 

sendo sua área delimitada com verniz de nítrocelulose (esmalte de unha), enquanto 

a outra base, que funcionava como eletrodo auxiliar, tinha o filme de Au raspado na 

sua porção inferior. Um pequeno orifício no fundo da cubeta acrílica permitia 

operação em fluxo ascendente, que era aspirado em sua extremidade superior. Os 

contatos elétricos foram feitos na extremidade superior das placas através de gazes 

de aço-inox enroladas com fita PTFE. 

Na Figura 39, pode-se observar a representação esquemática do primeiro 

modelo proposto e como os componentes necessários para sua montagem foram 
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acomodados em cubeta convencional com 1 cm de caminho. O feixe óptico 

atravessa a célula na regíão logo acíma do eletrodo de trabalho, através do 

interstício existente entre as placas acrílicas, sendo as medidas ópticas efetuadas 

logo após a passagem da solução pelo eletrodo de trabalho. Embora se possa fazer 

ajustes na célula para que a detecção espectrofotométrica ocorra estritamente in 

situ, o arranjo escolhido permite que se usufrua a conversão eletroquímica ocorrida 

em toda a extensão do eletrodo de trabalho. É importante que o filme de ouro seja 

removido de uma faixa com 0,5 cm entre os eletrodos de trabalho e auxiliar para que 

processos no segundo não sejam detectados fotometricamente. 

O primeiro modelo proposto, com tubulação na parte inferíor externa da 

célula, teve seu uso abandonado por não se adaptar facilmente a 

espectrofotômetros com acesso mais restrito ao compartimento da cubeta. 
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Figura 39. Protótipo 3. Ilustração esquemática da primeira versão com Au-CDtrodos. 

A) Vista dos componentes individuais da célula. (1) Suporte acrílico, (2) Eletrodo de 

trabalho (Au), (3) Verniz de nitrocelulose, (4) Eletrodo auxiliar (Au), (5) Contato 

elétrico do eletrodo auxiliar, (6) Contato elétrico do eletrodo de trabalho. B) Vista da 

célula montada. (7) Entrada do fluxo por orifício no fundo da cubeta, (8) Saída do 

fluxo, (9) Eletrodo de referêncía (Ag/AgCI - míniaturizado). 
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Visando integrar todos os componentes necessários para a montagem da 

célula no interior da cubeta, nova tentativa foi feita. Desta vez, utilizando os mesmos 

eletrodos, teve-se a idéia de introduzir dois capilares de sílica revestidos de poliimida 

no interstício existente entre as placas, logo acima do feixe óptico, que serviam tanto 

para levar a solução para dentro da célula como para aspirá-la como, se observa na 

Figura 40. Todavia, este arranjo mostrou-se inadequado ao uso devido a sérias 

perturbações nas medidas ópticas causadas pela introdução inadequada de solução 

na célula. 

5 

4 

A 

li 
hv'- ~ 
~I . 

lll jj1· 
~li : ~ 

B 

7 

Figura 40. Protótipo 3. Ilustração esquemática da segunda versão com Au

CDtrodos. A) Vista dos componentes individuais da célula. ( 1) Suporte acrílico, (2) 

Eletrodo de trabalho (Au), (3) Verniz de nitrocelulose, (4) Eletrodo auxiliar (Au), (5) 

Contato elétrico do eletrodo auxiliar, (6) Contato elétrico do eletrodo de trabalho. B) 

Vista da célula montada. (7) Entrada do fluxo, (8) Saída do fluxo, (9) Eletrodo de 

referência (Ag/AgCI - miniaturizado). 
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Problemas, tais como, dificuldade no controle do potencial do eletrodo de 

trabalho e trincas nas cubetas, originados pelo posicionamento do eletrodo de 

referência nos dois primeiros modelos propostos, fizeram com que se buscasse 

alternativas mais adequadas na construção de células espectroeletroquímicas 

adaptáveis a cubetas convencionais. Esforços neste sentido culminaram com a 

construção do terceiro modelo. 

Estudos anteriormente realizados no laboratório e que figuram a dissertação 

de mestrado[ª01, indicavam ser possível introduzir a amostra no fundo da cubeta 

através de um conduto na parte anterior do eletrodo de trabalho. Adicionalmente, 

apesar das dificuldades de construção de eletrodos planos de platina embutidos em 

blocos de acrílico, surgiu nesta dissertação a idéia de utilizar 2 eletrodos paralelos 

entre si para aumentar a área em que ocorre a conversão eletroquímica. Estes 

estudos serviram de inspiração para a construção do protótipo final, que constitui 

evolução dos dois primeiros modelos. 

Após a colagem do CD à placa acrílica, um canal fresado na parte posterior 

de cada uma das placas permite a passagem de tubos de PTFE, conectados a 

orifícios feitos no extremo inferior dos eletrodos, como se vê na Figura 41 . Um deles 

serve para introduzir a solução na célula e outro atua como ponte salina do eletrodo 

de referência de Ag/AgCI, de modo a ser o potencial monitorado no plano do 

eletrodo de trabalho. A cubeta permanece aberta na parte superior, dispensando 

qualquer tipo de vedação, graças à aspiração do líquido por um dos canais da 

bomba peristáltica provido de mangueira de diâmetro ligeiramente maior que o da 

injeção, assegurando assim que não haverá transbordamento. 

Uma inovação adicional desta célula é a coplanaridade dos eletrodos de 

trabalho e auxiliar, conseguida por se fazer ranhuras em forma de 'L' no Au-CDtrodo. 

As ranhuras, feitas na porção inferior de ambas as placas, delimitam as dimensões 

de cada eletrodo, tendo-se até a altura de 1,5 cm - região em que passa o feixe 

óptico - o eletrodo de trabalho e, logo acima, o eletrodo auxiliar. 

No desenho esquemático simplificado da célula apresentado na Figura 41, o 

Au-CDtrodo identificado pelo número 2 corresponde a uma imagem especular do 

que se encontra visível à sua frente. O interstício entre as placas, que define a 

espessura da camada delgada, foi de 200 µm. Dependendo da largura do feixe 

óptico do espectrofotômetro, pode-se aumentá-lo por redução da espessura das 
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bases acrílicas, ou reduzi-lo, simplesmente introduzindo lâminas de calço por trás 

dos eletrodos. 

5 
6 

4 1 

2 
hv 

1 

o 

A B 

Figura 41. Protótipo 3. Ilustração esquemática da terceira versão com Au-CDtrodos. 

A) Vista dos componentes individuais da célula. (1) Suporte acrílico, (2) Placa de CD 

que corresponde à imagem especular do que se encontra visível a sua frente, (3) 

Eletrodo de trabalho (Au), (4) Eletrodo auxil iar (Au), (5) Entrada do fluxo, (6) Eletrodo 

de referência (Ag/AgCI) , (7) Contato elétrico do eletrodo auxiliar, (8) Contato elétrico 

do eletrodo de trabalho, (9) Espaçadores de borracha. 8) Vista da célula montada. 
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3.3.2 Resultados e Discussão 

Sistema semelhante ao descrito na seção arranjo experimental foi utilizado 

para avaliação dos três modelos de células espectroeletroquímicas adaptáveis a 

cubatas convencionais. Naturalmente, o dispositivo de remoção de bolhas que 

aparece entre o reator e a cubeta em fluxo da Figura 4 não é aplicável nesses novos 

protótipos e a célula é inserida diretamente no compartimento da cubeta no 

espectrofotômetro. 

Com o primeiro modelo, efetuada a calibração do espectrofotômetro com 

solução CH3COOH (O, 125 mol/L) e HCI04 (0,250 mol/L), em fluxo contínuo, 

procedeu-se à oxidação da o-tolidina. Ao se variar o potencial no sentido positivo 

observa-se, nas Figuras 42, 43 e 44, tanto a elevação da absorbância do produto da 

eletro-oxidação quanto o aparecimento da onda voltamétrica. 
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Figura 42. Curvas de absorbância em função do potencial aplicado. Solução de o

tolidina 5, 14 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

). 

Vazão: 0,4 ml min-1. 
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Figura 43. Voltabsorgrama hidrodinâmico - Absorbância vs. potencial aplicado. 

Solução de o-tolidina 5, 14 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 

(0,250 mol L-1). Vazão: 0,4 ml min-1
. Absorbância medida em 'A = 438 nm. 
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Figura 44. Voltamograma hidrodinâmico - Corrente vs. potencial aplicado. Solução 

de o-tolidína 5, 14 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1). 

Vazão: 0,4 ml min-1 . 

O primeiro modelo, embora promissor, teve seu uso abandonado, 

principalmente pela dificuldade que poderia encontrar em adaptar-se a 

espectrofotômetros com acesso mais restrito à cubeta. 

Partindo para a avaliação do segundo modelo, procedeu-se novamente à 

oxidação da o-tolidina para construção de voltabsorgrama e voltamograma 

hidrodinâmicos. Todavia, problemas na construção destas curvas mostraram ter 

origem na reprodutibilidade não satisfatória da célula, ocasionada, principalmente 

pela introdução inadequada da solução através de tubo capilar localizado logo acima 

da região atravessada pelo feixe óptico. O fluxo da solução injetada cruza o caminho 

óptico numa camada de não mais que 0,01 cm, mas a dispersão/recirculação na 

região basal da célula se dá de forma pouco repetitiva. Sinais de absorbância em 

função do tempo para sucessivas injeções de o-tolidina podem ser observadas na 

Figura 45. 
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Figura 45. Curva de absorbância vs. tempo, no modo FIA Solução de o-tolidina 

1, 12 10-4 mal L"1 em CH3COOH (O, 125 mal L"1) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial 

aplicado: 0,800 V vs. Ag/AgCI. Alça de amostragem: 300 µL. Vazão: 0,9 ml min·1
. 

Absorbância média (À= 438 nm): 0,04. DPR: 9,5 %. 

O terceiro modelo, como seus anteriores, foi avaliado através da oxidação da 

o-tolidina em condições hidrodinâmicas. Curvas que mostram a elevação da 

absorbância do produto da eletro-oxidação em função do potencial aplicado, podem 

ser observadas na Figura 46. O voltabsorgrama e o voltamograma hidrodinâmicas 

correspondentes podem ser vistos nas Figuras 4 7 e 48. 
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Figura 46. Curvas de absorbância em função do potencial aplicado. Solução de o

tolidina 7,38 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCIO4 (0,250 mol L-1) . 

Vazão: 0,9 ml min-1. 

76 



O 4-, 

cu 0,3-·-(.) 
e: 

<CU -e 0,2-
0 u, 
.e 
<( O, 1 -

1 1 1 

·--·--. ,.,. 
/ 
~ 

/ 

! 
/ 

1 ·-·-~·-· -. 
-

-

00 · - · - · - · -' -~~.--------~,-------,,------~,_. 
0,4 0,6 0,8 1,0 

Potencial (V) vs. Ag/AgCI 

Figura 47. Voltabsorgrama hidrodinâmico - Absorbância vs. potencial aplicado. 

Solução de o-tolidina 7,38 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCIO4 

(0,250 mol L-1). Vazão: 0,9 ml min-1
. Absorbância medida em 'A,= 438 nm. 
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Figura 48. Voltamograma hidrodinâmico - Corrente vs. potencial aplicado. Solução 

de o-tolidina 7,38 x 10-5 mol L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1

) . 

Vazão: 0,9 ml min-1 . 

Com o voltamograma hidrodinâmico em mãos foi possível determinar o 

potencial de meia onda (E1,2) da o-tolidina através da derivada da curva de corrente 

em função do potencial aplicado. O valor obtido, 0,627 V vs. Ag/AgCI, apresentou 

excelente concordância com valores reportados na literatural341
, 0,635 V vs. Ag/AgCI, 

no mesmo eletrólito. 

Visando posterior aplicabilidade da célula, consideração primária foi dada a 

repetibilidade do sistema, avaliado através de sucessivas injeções de o-tolidina à 

velocidade e potencial constantes, como se observa nas Figuras 49 e 50. Em um 

total de 15 injeções, observou-se desvio padrão relativo para absorbância e corrente 

de apenas 0,46 % e 0,86%, respectivamente. A baixa freqüência de amostragem, 18 

determinações por hora, se deve ao tempo consumido para lavagem da célula, 

entretanto este valor pode ser diminuído com vazões mais altas. 
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Figura 49. Corrente vs. tempo, no modo FIA. Solução de o-tolidina 1,09 10-4 mol L-1 

em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 0,800 V 

vs. Ag/AgCI. Vazão: 0,9 ml min-1
. Alça de amostragem: 300 µL. Corrente média: 

11,63 µA. DPR: 0,86 %. 
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Figura 50. Absorbância vs. tempo, no modo FIA Solução de o-tolidina 1,09 104 mol 

L-1 em CH3COOH (O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 0,800 

V vs. Ag/AgCI. Vazão: O, 9 ml min-1. Alça de amostragem: 300 µL. Absorbância 

média (438 nm): 0,442. DPR: 0,46 %. 

Fixando-se o potencial em 0,800 V, o sistema originalmente em fluxo foi 

interrompido e a absorbância acompanhada. Considerando que o valor máximo de 

absorbância registrado corresponda à conversão total da o-tolidina, estimou-se a 

eficiência de conversão eletroquímica da célula quando operada em fluxo, cerca de 

30%. Os resultados podem ser observados nas Figuras 51 e 52. 
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Figura 51. Corrente vs. tempo. Solução de o-tolidina 1,09 10-4 mol L-1 em CH3COOH 

(O, 125 mol L-1
) e HCI04 (0,250 mol L-1). Potencial aplicado: 0,800 V vs. Ag/AgCI. 

Vazão: 0,9 ml min-1 até 200 s. 
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Figura 52. Absorbância vs. tempo. Solução de o-tolidina 1,09 10-4 mol L-1 em 

CH3COOH (O, 125 mol L-1) e HCI04 (0,250 mol L-1
). Potencial aplicado: 0,800 V vs. 

Ag/AgCI. Vazão: 0,9 ml min-1 até 200 s. Absorbância medida em À= 438 nm. 
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3.3.3 Conclusões Parciais 

O uso de eletrodos removíveis de filme de Au, os Au-CDtrodos, que além de 

descartáveis dispensam pré-tratamento trabalhoso por apresentarem superfície 

regular e isenta de espécies adsorvidas, é inovador na construção de células 

espectroeletroquímicas, proporcionando custo final bastante inferior a qualquer outro 

modelo proposto. 

Os três modelos propostos, de longo caminho óptico e camada delgada, 

destacam-se quanto à facilidade de construção e adaptabilidade à instrumentação 

comercial existente, e podem ser montados dentro de qualquer cubeta, acrílica ou 

de quartzo, comercial com 1 cm de caminho óptico. 

Os dois primeiros modelos, embora possuíssem características desejáveis, 

tiveram seu uso abandonado por apresentarem problemas com o posicionamento do 

eletrodo de referência que, além de não permitir acurado do controle de potencial do 

eletrodo de trabalho, originava trincas nas cubatas utilizadas. Adicionalmente, a 

entrada inadequada de solução nas células, para o primeiro modelo impedia o uso 

em espectrofotômetros com acesso mais restrito ao compartimento destinado à 

cubeta, enquanto que para o segundo modelo tinha repercussão direta na 

repetibilidade do sistema. 

Avaliação preliminar do terceiro protótipo mostrou-se bastante promissora, 

pois a operação no modo FIA é igualmente estável e reprodutível, tanto para 

medidas de corrente quanto de absorbância, apresentando pequeno desvio padrão 

relativo. Adicionalmente, a dupla área efetiva do eletrodo de trabalho mostrou-se 

capaz de proporcionar, sob condições hidrodinâmicas, eficiência de conversão 

eletroquímica de cerca de 30%. Com esta taxa de conversão, a rigor, esta célula só 

alcança a condição de camada delgada quando operada de forma estacionária, visto 

que sob fluxo, o tempo de residência é insuficiente para que ocorra conversão total 

do analito. Diminuição da distância entre os eletrodos coplanares aumenta a fração 

convertida, mas, dependendo do espectrofotômetro, pode levar à interceptação 

excessiva do feixe óptico, com conseqüente piora na relação sinal/ruído, ou mesmo, 

insuficiência de luz para operação. 
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Capítulo 4. Conclusões e Perspectivas 

4.1 Conclusões 

As três células idealizadas, construídas e avaliadas, dentro de suas 

potencialidades e limitações, mostraram-se aptas a executar o propósito para o qual 

foram criadas, a realização de estudos espectroeletroquímicos em fluxo, na região 

do UV-Vis, com elevada sensibilidade e repetibil idade. 

Eletrodo de trabalho com elevada área superficial frente ao volume interno de 

solução, operação em fluxo ascendente, detecção espectrofotométrica ex sítu e o 

uso de eficiente dispositivo para remoção de bolhas, foram características reunidas 

nas duas primeiras células construídas que permitiram a realização de experimentos 

espectroeletroquímicos mesmo em regiões de potencial onde o processo 

eletroquímico de interesse se encontra encoberto pela decomposição paralela do 

solvente. 

Embora apresentem construção bastante semelhante, operação semi

coulométrica foi alcançada somente para a segunda célula. O preenchimento dos 

interstícios existentes entre o eletrodo cilíndrico de Pt e o tubo de Nafion® com fibras 

de carbono elevou a área exposta do eletrodo de trabalho e foi capaz de promover 

eficiente conversão eletroquímica. Todavia, a maioria das aplicações analíticas em 

fluxo, especificamente na modalidade FIA, não exige que a condição de equilíbrio do 

sistema seja atingida, sendo dispensável o trabalho sob condição de operação semi

coulométrica, se bem que este proporciona maior sensibilidade às medidas de 

absorbância. 

O posicionamento adequado dos componentes da primeira célula construída 

permite maximizar a eficiência da vibração na atenuação da camada de difusão e 

dispersão das bolhas de gás. Este ajuste, que determina o bom funcionamento da 

célula, é difícil de efetuar de forma reprodutível após a desmontagem, fazendo com 

que os experimentos ou resultados obtidos apresentem elevada repetibilidade e 

reprodutibilidade limitada. Melhor desempenho é conseguido com a segunda célula, 

onde pequenos problemas com a reprodutibidade mostraram ter origem na 

compactação das fibras de carbono, havendo a necessidade de substituí-las após 

algum tempo de uso. 
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O dispositivo para remoção de bolhas, localizado no percurso entre a célula e 

a cubeta, foi de crucial importância na obtenção de medidas espectrofotométricas de 

produtos eletrogerados sob a decomposição paralela do solvente, apresentando 

funcionamento impecável mesmo sob intenso desprendimento de gases do eletrodo 

de trabalho. 

A terceira célula, embora não avaliada em sua totalidade, é singular quanto 

ao conjunto de características apresentadas: camada delgada regulável, longo 

caminho óptico, dupla área do eletrodo de trabalho, adaptabilidade à instrumentação 

comercial existente, fácil construção e baixo custo proporcionado pelo uso dos Au

CDtrodos. Adicionalmente têm-se operação igualmente estável e reprodutível, no 

modo FIA, tanto para as medidas de corrente como de absorbância. Ao contrário 

das células anteriores, a detecção fotométrica se dá imediatamente após os 

eletrodos, uma grande vantagem quando se investigam processos de eletrodo 

seguidos de reações rápidas. Por outro lado, seu funcionamento é prejudicado pela 

formação de bolhas. A simples elevação da cubeta no compartimento do 

espectrofotômetro permite detecção ín sítu e possibilita trabalho tanto em fluxo, 

quanto sob condição estacionária. 

85 



4.2 Perspectivas 

As discussões e conclusões apresentadas nesta dissertação permitem 

vislumbrar amplas possibilidades de prosseguimento das pesquisas, seja no 

aperfeiçoamento das células espectroeletroquímicas, seja na sua aplicação, sendo 

registradas a seguir, algumas vertentes: 

.,/0 estudo mais detalhado das células já construídas, especialmente do 

terceiro protótipo, procurando investigar e otimizar parâmetros instrumentais tais 

como, espessura adequada para a camada delgada, faixa de concentração de 

analito, vazão e volume injetado . 

.,/Verificar, para o terceiro protótipo, a possibilidade de operação em condição 

estacionária beneficiando-se da detecção espectrofotométrica ín sítu, bem como o 

aproveitamento de toda informação espectral proporcionada pelo espectrofotômetro 

diode array. 

.,/ Recorrer às células construídas para desenvolver métodos 

espectroeletroanalíticos como, por exemplo, determinação simultânea de metais na 

forma de complexos coloridos de espectros similares, antes e após a mudança de 

estado de oxidação de um ou mais metais, levando à sua mudança de cor ou 

eletrodeposição. Métodos de determinação espectrofotométrica de espécies 

orgânicas envolvendo oxidação ou redução como etapa intermediária para chegar a 

espécies coloridas também podem ser considerados . 

.,/Construção de novas células espectroeletroquímicas baseadas em Au

CDtrodos, modificando sua superfície com filmes poliméricos ou procurando chegar, 

por exemplo, à operação coulométrica, com ou sem aplicação de vibração 

.,/Verificar a possibilidade de se utilizar Au-DVDtrodos como OTEs na 

construção de células espectroeletroquímicas. 
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Anexo 

Programa para aplicação de potencial e aquisição de dados. 

Program lixo; 

uses DOS, CRT; 

const 
LIMITE_ZERO : real = 1 E-1 O; 

Var 
endereco, AD, res :word; 
templnt : longint; 
canal, ganho: byte; 
indi, i: integer; 
matriz : array [1 .. 100) of word; 
fim : boolean; 
interv, corr, Emed, plni , pFinal, incrP, PAtual , tempo, x,n: real ; 
Name : String; 
arq : text; 
tempo0, tempo1, tempo2 : longint; 

function getTempo : longint; 
{ Retornar o tempo em centesimos de segundos } 
var 

hora,min,s,cs : word; 
begin 

gettime (hora, min, s, cs); 
getTempo := longint(hora) * 3600 * 100 + 

longint(min) * 60 * 100 + 
longint(s) * 100 + 
longint(cs); 

end; 

Begin 

clrscr; 
enderece: =$220; 
PortW[endereco+4):=2047; {* zera saída do a/d*} 
canal:=?;{* entrada do a/d*} 
Port[endereco+1 0]:=canal ; {seleciona o canal 7} 
Port[endereco+9):=0;{seleciona ganho O} 
Port( endereco+12): =O; {trigger} 
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writeln; 
write('Potencial inicial (V) (-2.3 ate +2.3 V) ->'); 
readln(plni); 

writeln; 
write('Potencial final (V) (-2.3 ate +2.3 V}->'); 
readln (pFinal); 

writeln; 
write('lncremento de potencial (V)->'); 
readln(incrP); 

writeln; 
write ('Duracao de cada intervalo (minutos) -> '); 
readln (tempo); 

writeln; 
write('Valor da resistencia (Kohms) -> '); 
readln(res); 

writeln; 
write('Nome do arquivo (.dat)-> '); 
readln (Name); 

writeln; 
write ('Aperte qualquer tecla quando estiver pronto'); 
writeln; 

repeat until keypressed; 

tempoO : = gettempo; 

PAtual := plni; 
Name:=concat('c:\', Name,' .dat'); 
assign (arq, Name); 
rewrite (arq); 

repeat 
PortW[endereco+4] := round ((pAtual + 2.52906)/0.00122); 
delay (1 ); {atrasa so um pouquinho antes de comecar a leitura de corr} 

if tempo>1 then 
begin 

interv: =tempo*60; 

while (interv > O) do 
begin 

tempo2 : = gettempo; 

for indi := 1 to 100 do 
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begin 
Portw[endereco+12] := O; 
While((Port[endereco+5] and $10)=$10) do; 
matriz[indi] :=PortW[endereco+4] and $0FFF; 

if indi= 50 then {gravar tempo} 
begin 

tempo1 := getTempo; 
end; 

delay(1 O); 
end; 

repeat {ordena os valores da matriz} 
fim := true; 
for indi := 1 to 100 do 

begin 
if (matriz[indi] > matriz[indi+1]) then 
begin 

fim := false; 
templnt := matriz[indi]; 
matriz[indi] : = matriz[indi+1 ]; 
matriz[indi+1] := templnt 

end; 
end; 

until fim; 

Emed: =( ( ( ( matriz[50]+matriz(51 ])*O .5)-2047. 3)/409. 5); 
corr:= Emed/res; {transforma em corrente} 

writeln; 
write(Patual:5:3,' ', ((tempo1-tempo0)/100):5:3, 

' ',corr:5:8); 
Writeln(arq,PAtual :5:3, ' ', ((tempo1-tempo0)/100):5:3, 

' ',corr:5:8); 

tempo2 := gettempo - tempo2; 

interv := interv - tempo2/100; 
end; 

end; 

if (tempo<1) or (tempo=1) then 

begin 

interv := 60000*tempo/100; {tempo entre uma leitura e a outra} 

for indi := 1 to 100 do 
begin 

Port[endereco+12] := O; 
While((Port[endereco+5] and $10)=$10) do; 
matriz[indi] :=PortW[endereco+4] and $0FFF; 
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delay (round(interv)); 
end; 

repeat {ordena os valores da matriz} 
fim := true; 
for indi := 1 to 99 do 

begin 
if (matriz[indi] > matriz[indi+1]) then 

begin 
fim := false; 
templnt := matriz[indi]; 
matriz[indi] := matriz[indi+1 ]; 
matriz[indi+1] := templnt; 

end; 
end; 

until fim; 

Emed:= ((matriz[S0]+matriz[51])*0.5)-2047.3; {escolhe a mediana} 
corr:= ((Emed)/409.5)/res; {transforma em corrente} 

writeln; 
write(Patual:5:3, ' ', corr:5:8); 
Writeln(arq,PAtual :5:3,' \corr:5:8); 

end; 

PAtual := Patual + incrP; 

until (((incrP > O) and (PAtual - PFinal > LIMITE_ZERO)) or 
((incrP < O) and (PAtual - PFinal < LIMITE_ZERO))); 

close (arq); 

PortW[endereco+4] := round ((O+ 2.52096)/0.00122); {simplesmente zera o pot} 

End. 
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