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RESUMO- I 

RESUMO 

O presente trabalho inclui duas etapas da pesquisa. Na primeira fase do 

projeto, a oxidação eletroquímica do nitrito em eletrodo de carbono vítreo 

modificado com um filme obtido eletrostaticamente de Co-TRP/Zn-TPPS, foi 

investigada em pH 4,7. Um aumento de corrente foi detectado em 0,75V, cujo 

máximo foi proporcional à concentração do íons nitrito, exibindo uma 

dependência inversa com a espessura do filme. A velocidade de transferência de 

carga foi avaliada por cronoamperometria, sendo que a velocidade de difusão da 

carga eletroquímica através do filme é mais alta do que a velodicade de difusão 

do íon em solução. O processo catalítico envolvendo a oxidação do íon nitrito no 

filme de pares de depósitos alternados foi também investigado com as técnicas da 

voltametria cíclica e de disco rotativo. Em concentrações relativamente baixas de 

substrato, o processo mediado foi tratado como um sub-caso, SR, na notação de 

Saveant, permitindo o cálculo da constante de velocidade para a reação 

de troca na interface filme-solução, sendo que tal valor foi estimado 

em 3,4x103 dm3 mor1 s-1. 

Na segunda parte da investigação, a potencialidade analítica do eletrodo 

modificado foi confirmada por experimentos de injeção em fluxo usando solução 

carregadora tampão pH 4, 7. Devido à atividade catalítica da camada imobilizada, 

a determinação de nitrito foi realizada em potencial menos positivo do que 

aqueles obtidos em eletrodos polidos (0,75 V vs. Ag/AgCl) e os dados obtidos 

demostraram o melhor desempenho do eletrodo modificado, indicando excelente 

repetibilidade e maior sensibilidade. 

Na condição experimental otimizada, o nitrito foi determinado na 

configuração FIA com limite de detecção de O, 1 µmol L-1 e a faixa analítica de 

aplicabilidade do método foi de 1 a 1000 µmol L-1
. Nitrato também foi 

quantificado após sua redução estequiométrica a nitrito pela passagem da solução 

através da coluna de cádmio/cobre. Ambos analitos foram quantificados em água 

mineral e amostras de saliva e os resultados foram concordantes com aqueles 

obtidos usando método oficial. 



ABSTRAT- II 

ABSTRACT 

This present work includes two research steps. ln the first step the 

electrochemical oxidation on nitrite on a glassy carbon disc electrode, modified with 

an electrostatically assembled film of tetraruthenated cobalt porphyrin/(meso

tetra( 4-sulphonatephenyl)porphyrinate zinc(II), was investigated at pH = 4.7. A 

current enhancement was observed by using the modified electrode, the signal being 

proportional to the concentration of nitrite ions and exhibiting an inverse 

dependence with the film thickness. The charge transfer rate was evaluated by 

chronoamperometry, showing that the rate of diffusion of electrochemical charge 

through the film is higher than the rate of diffusion of substrates in solution. Toe 

catalytic process involving the oxidation of the nitrite ions at the bilayered film was 

also investigated based on cyclic and rotating disc voltammetry. At relatively low 

substrate concentrations the mediated process has been dealt with in terms of the SR 

sub-case in Saveant's notation, allowing the calculation of the rate constant for the 

cross-exchange reaction at the film-solution interface as 3.4x103 dm3 mor1 f 1
. 

ln the second part the analytical potentiality of the modified electrode was 

studied by flow injection experiments carried out by using a pH 4.7 buffer as carrier 

solution. Owing to the catalytic activity of the immobilized layer, the determination 

of nitrite was performed at less positive potentials (0.75 V versus Ag/AgCl) and the 

data obtained showed a better performance indicated by both an excellent 

repeatability and increased sensitivity. 

At the optimized experimental condition, nitrite was determined in the FIA 

configuration with a limit of detection of 0.1 µmol L-1
• Nitrate was also quantified 

after its stoichiometric reduction to nitrite by passing the solution through a 

cadmium/copper column. Both analytes were quantified in mineral water and saliva 

samples and the results were in agreement with the ones obtained by using an 

official method. 
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Estação de Tratamento de Esgotos. 

Constante de Faraday. 

Análise por Injeção em Fluxo (do inglês, Flow Injection Analysis). 

Quantidade de agente modificador que recobre a superficie do 
eletrodo. 
Altura 

Intensidade de corrente. 

Intensidade de corrente obtida através da varredura em solução 
tampão contendo nitrito. 
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Intensidade de corrente obtida através da varredura em solução 
tampão sem nitrito. 
Intensidade de corrente limite. 

Intensidade de corrente de pico anódico. 

Intensidade de corrente de pico catódico. 

Intensidade de corrente no instante t. 

Constante de velocidade 

Metal. 

Íon metálico. 

Metaemoglobina. 

Número de elétrons envolvidos. 

µ-meso(tetrapiridyl) porfirinato de Níquel(III) tetrakis[bis(bipiridina)

( cloro) rutênio (II)]. 

Carga envolvida no processo anódico. 

Velocidade de rotação. 

Viscosidade. 

Tempo. 

Tempo inicial. 

meso-tetra( 4-sulfonatofenil) porfirinato de zinco (II). 
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1. OBJETIVOS 

Desenvolver um procedimento amperométrico em fluxo utilizando eletrodos 

modificados com porfirina tetrarrutenada para a determinação de nitrato e nitrito 

em amostras sintéticas e em águas naturais. 

Elucidar, utilizando eletrodo rotativo disco-anel, o mecanismo envolvendo a 

oxidação anódica do nitrito nos eletrodos modificados. 
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2.1. Nitrato e Nitrito 

Nitrato e nitrito são utilizados como aditivos para conservar carnes e seus 

derivados, isto porque estes sais contribuem para (a) a intensificação do sabor e 

da coloração rosa nos produtos embutidos, (b) na prevenção contra sabor rançoso-

destes alimentos e ( c) para inibir o desenvolvimento da bactéria Clostridium 

botulinum que se forma no interior ou sobre produtos alimentícios de origem 

animal [1]. 

O nitrogênio, que é o elemento central da estrutura do nitrato e do nitrito, 

apresenta-se dissolvido na água em várias formas dependendo do nível de 

oxidação deste elemento. O nitrato é a forma mais oxidada e portanto mais 

estável do nitrogênio nas condições existentes em águas superficiais. 

Figura 1 - Esquema do ciclo do nitrogênio na natureza [2]. 

Devido à sua estreita relação com o ciclo da vida, as concentrações de 

nitrato dissolvido em água são fortemente influenciadas pelas atividades das 
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plantas e dos arumais, conforme pode ser observado na figura 1, onde está 

representado o ciclo do nitrogênio. As bactérias - nitrosomonas e nitrobacter -

possuem um papel preponderante na relação do nitrato nas águas visto que elas 

convertem íons em que o átomo de nitrogênio apresenta número de oxidação 

menor para nitrato. 

Existem casos documentados - principalmente em bebês - de 

envenenamentos sérios e ocasionalmente fatais devido à ingestão de água de 

poços contendo nitrato em concentração maior do que 220 µmol/L ( expressos 

em N) [3], devido à formação da metaemoglobina (MetHb). Em bebês o nitrito 

(NO2-) formado a partir de nitrato ou ingerido in loco faz com que a hemoglobina 

seja oxidada a MetHb e nesta forma não é capaz de se combinar com o oxigênio. 

Níveis de 1 a 2% e de 2 a 5% de MetHb são encontrados no sangue de 

adultos e de bebês respectivamente. Em concentrações menores de 5% de MetHb 

não existem indicações óbvias da toxicidade desta substância. Contudo, em 

níveis de 5 até 10% de MetHb os sinais clínicos da sua toxicidade começam a 

aparecer. 

Para bebês, nitrato apresenta risco considerável de toxicidade comparando 

com os prováveis riscos para os adultos. Os fatores que predispõem os bebês para 

a formação da MetHb incluem: 

1. O aparelho gástrico não está desenvolvido suficientemente e desta 

forma não é capaz de produzir a quantidade necessária de ácido 

gástrico para a digestão dos alimentos. Isto faz com que o pH do 

aparelho gástrico fique entre 5 e 7 permitindo o desenvolvimento de 

bactérias, especialmente a Escherichia coli (E. coli), que reduzem o 

nitrato a nitrito o qual posteriormente é absorvido pelo aparelho 

circulatório. 

2. Os altos níveis de hemoglobina fetal em bebês. Esta forma de 

hemoglobina é mais suscetível à oxidação para a MetHb do que a 

hemoglobina adulta. 

3. A menor capacidade enzimática de reduzir a MetHb a hemoglobina. 
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Pesquisas revelam que níveis acima de 440 µmol/L de N03- (expressos em 

N) resultam em elevada freqüência de metemoglobinemia em bebês, porém não 

entre adultos. Conseqüentemente, a norma utilizada de 220 µmol/L de N03-

( expressos em N) foi principalmente estabelecida para previnir a ocorrência de 

elevados níveis de MetHb em bebês. Em concentrações duas vezes maior do que 

o estabelecido como condenatório os adultos ainda estão protegidos quanto a este 

tipo de anomalia [ 1]. 

A toxicidade do nitrito é bem conhecida e na forma de sal seco a dose letal 

mínima é de 0,2 mg/Kg de peso corpóreo [ 4]. O nitrito quando presente na água 

de consumo humano tem um efeito mais rápido e pronunciado do que o nitrato. 

Sua concentração nos mananciais de água bruta deve ser inferior a 30 µmol/L 

( expressos como nitrogênio) [3]. 

Outro fator da toxicidade do nitrato e do nitrito é a formação de 

nitrosaminas. O nitrato é convertido a nitrito pela bactéria E. coli na flora 

intestinal e posteriormente ocorre a reação - em meio ácido - do nitrito com 

aminas secundárias provenientes de alimentos ou contidas em medicamentos 

formando as nitrosaminas - compostos estes mutagênicos e carcinogênicos 

[5-6]: 

- + 
+ N02 + H ---.. ~ 

Nitrosaminas são potentes carcinógenos produzindo câncer numa 

variedade de órgãos incluindo o fígado, aparelho respiratório, rim, bexiga, 

esôfago, estômago, aparelho gastrointestinal e pâncreas [ 1-7]. 

Por todos estes fatores, a determinação quantitativa de nitrato (N03-) e 

nitrito (N02-) constitui-se em problema analítico de contínuo interesse, em face 

às implicações ambientais da presença destes analitos em níveis mais elevados do 

que aqueles estabelecidos na legislação nacional e internacional vigente. O 

procedimento analítico mais conhecido para a determinação de nitrito é o método 
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de Griess que se basea-se na diazotização do reagente a-naftilamina em meio 

ácido [8]. Procedimentos espectrofotométricos - como este - estão bem 

estabelecidos na literatura [9-10] mas a maioria envolve a utilização de reagentes 

caros e, às vezes, carcinogênicos. Outras desvantagens relacionadas aos métodos 

óticos consistem nos problemas cinéticos derivados da lenta formação do 

composto colorido e da gradual perda de coloração devido à decomposição do 

azo-composto, embora tais dificuldades possam ser experimentalmente 

contornadas nos processos em fluxo não consistindo em fator limitante para as 

quantificações desejadas. Neste contexto, o desenvolvimento de procedimento 

eletroanalítico para determinação de nitrato(N03-) e nitrito(NOi) apresenta-se 

como alternativa de interesse principalmente devido à simplicidade, baixo custo 

da instrumentação se comparado com aparelhos de absorção atômica, 

cromatográficos entre outros e pela possibilidade de atingir-se baixos limites de 

detecção. 

2.2. Técnicas Eletroanalíticas 

Dentre as múltiplas técnicas de análises, as eletroanalíticas destacam-se 

pela ampla faixa dinâmica de concentração e pela elevada sensibilidade 

proporcionada. As principais limitações são a baixa seletividade e as 

interferências de espécies que têm afinidade pela superfície do eletrodo, 

promovendo, desta forma, o bloqueio do sinal analítico ou o aparecimento de 

sinais indesejados. 

Historicamente as primeiras aplicações eletroanalíticas foram realizadas 

com eletrodos gotejantes de mercúrio que, por terem sua superfície renovada 

continuamente, eram considerados ideais. Entretanto suas características exigiam 

que só se trabalhasse na região de potenciais negativos, onde o processo de 

oxidação da maioria das espécies orgânicas não ocorre. Já na década de 50, 

pesquisadores passaram a explorar a utilização de eletrodos sólidos, dentre os 

quais os de grafite, ouro, platina e, a seguir, os de carbono vítreo. Tais eletrodos 

possibilitaram que se trabalhasse em uma faixa de potencial mais ampla. 
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Paralelamente, a instrumentação e o desenvolvimento de novos métodos 

eletroanalíticos ampliaram os limites de detecção de forma significativa [11]. 

Verifica-se ainda que, com o intetfaciamento da instrumentação 

eletroanalítica, a aquisição de dados é fácil e cômoda e, desta forma, esta prática 

tem atraído profissionais de outras áreas para trabalharem com estas técnicas 

[12]. 

Neste trabalho utilizou-se três técnicas eletroanalíticas: Voltametria 

Cíclica, Cronoamperometria e Amperometria. 

2.2.1. Cronoam perometria 

Com esta técnica é possível observar a representação gráfica da equação 

de Cottrell. Para tanto aplica-se inicialmente um valor de potencial, ao eletrodo 

de trabalho, em que o substrato não seja eletroativo. Em seguida dá-se um pulso 

de potencial, que é suficiente para provocar a reação do substrato no eletrodo e 

mede-se a corrente resultante em função do tempo. 

2.2.2. Voltametria Cíclica 

A voltametria cíclica tornou-se uma ferramenta muito popular para 

estudos de reações eletroquímicas. Para utilizar-se a técnica, aplica-se um 

potencial inicial (Ei) o qual é variado linearmente em função do tempo até um 

potencial final (Er), a partir do qual inverte-se o sentido da varredura, até retornar 

ao valor do potencial inicial (Ei)- Registrando o gráfico da corrente em função do 

potencial aplicado obtém-se, como resultado, um voltamograma cíclico, a 

exemplo daquele apresentado na Figura 2, onde observa-se o pico anódico obtido 

pela oxidação do substrato [Fe(CN)6]4-, que perdeu elétrons e formou o íon 

[Fe(CN)6]
3

-. Em seguida, quando inverte-se o sentido de varredura de potencial, 

observa-se o pico catódico obtido pela redução do íon [Fe(CN)6]3-, que ganhou 

elétrons gerando [Fe(CN)6]4-. 
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Figura 2 - Voltamograma cíclico de um sistema reversível. Solução de 
Ferrocianeto de Potássio l mmol/L e KCl 0,1 mol/L. Velocidade de 

' 2 varredura= 50 mV/s. Areado eletrodo= 0,07 cm . 

Pela observação destes voltamogramas cíclicos verifica-se outros 

parâmetros importantes, tais como a magnitude das correntes de pico catódico 

(Ipc) e anódico (Ipa), bem como os respectivos potenciais de pico catódico (Epc) e 

anódico (Epa) [ 13]. 

Este tipo de técnica também fornece informações a respeito da 

reversibilidade de um par redox. Como a reversibilidade eletroquímica está 

associada à troca rápida de elétrons das espécies redox com o eletrodo, quanto 

menor for a diferença registrada entre os potenciais de pico anódico e catódico 

maior será a idealidade deste par redox. Já a intensidade de corrente dos picos 

anódico e catódico será igual, desde que não haja reação química acoplada, por 

exemplo. Quando observa-se a Figura 3 nota-se a presença do pico anódico, 

enquanto que o pico catódico não aparece, visto que este processo é irreversível. 
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Figura 3 - Voltamograma cíclico de um sistema irreversível. Solução 
tampão acetato/ácido acético O, 1 mol/L contendo perclorato de sódio 0,2 
·mol/L com concentração final de l mmol/L de nitrito. Velocidade de 
varredura= 50 mV/s. 

Apesar das informações importantes que podem ser obtidas com o auxílio 

desta técnica, quando pretende-se quantificar baixas concentrações de analito ela 

é pouco favorável, visto que durante a varredura de potencial, ao sinal faradaico 

soma-se a componente capacitiva, que toma-se muito significativa frente às 

baixas correntes geradas pelo processo faradaico principalmente a altas 

velocidade de varredura. 

É importante ressaltar ainda que nos voltamogramas cíclicos produzidos é 

possível observar a intensificação do sinal de corrente, bem como a antecipação 

do sinal analítico, isto se for produzida alguma alteração proposital na superficie 

do eletrodo. 

2.2.3. Amperometria 

Na amperometria mede-se a corrente quando aplica-se um potencial 

constante à célula de trabalho e uma importante aplicação da técnica está 

relacionada à utilização de sensores eletroquímicos. 
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Um sensor voltamétrico registra vários pontos no perfil de corrente-

potencial, ou ainda numa região escolhida desta curva, um sensor amperométrico 

nada mais é do que um sensor voltamétrico mantido em um potencial fixo [ 17]. 

Os eletrodos hidrodinâmicos aumentam a sensibilidade, melhoram a 

repetibilidade e desta forma diminuem os limites de detecção. Por estes fatores 

toma-se vantajoso acoplar aos sensores amperométricos em sistemas em fluxo 

visto que além de terem maior sensibilidade também permitem maior 

repetibilidade nos resultados [ 17-18]. 

2.3. Análise por Injeção em Fluxo (FIA) 

O procedimento de análise por injeção em fluxo (FIA, proveniente do 

inglês Flow Injection Analysis) baseia-se na mtrodução de uma amostra líquida 

em uma solução carregadora monosegmentada[ 19]. Existem diversas vantagens 

em utilizar-se este procedimento analítico e dentre elas destacam-se: 

repetibilidade dos resultados; minimização do consumo de amostras e de 

reagentes visto que o fluxo de amostragem é maior, ou seja maior quantidade de 

análises em tempo menor e além do que procedimentos como pré-separação, pré

concentração, precipitações, entre outros poderem ser realizados "online" [20]. 

O esquema de um sistema de análise por injeção em fluxo (FIA) pode ser 

observado na figura 4. A solução carregadora é impulsionada até o detector por 

gravidade ou, ainda, utilizando uma bomba peristáltica. A amostra é introduzida 

na solução carregadora pelo injetor que tem uma alça de amostragem que é 

preenchida succionando a amostra por uma seringa hipodérmica ou sistema 

similar. 

A representação gráfica típica é denominada de fiagrama e este apresenta 

proporcionalidade direta entre a altura (h) ou área (A) dos picos com a 

concentração da amostra [21]. Devido à facilidade, praticidade e comodidade 

prefere-·se trabalhar com a altura do pico. 
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Figura 4 - Esquema básico de um sistema de análise por injeção em 
fluxo (FIA), cujo registro típico apresenta proporcionalidade direta entre a 
altura(h) ou área (A) com a concentração da amostra. 

Quando da injeção da amostra forma-se uma zona que é transportada para 

um detector que mede continuamente absorbância, corrente em um eletrodo ou 

outros parâmetros fisicos que sofrem alteração quando da passagem desta zona 

de amostragem pelo detector em fluxo [22]. 

O mais importante fenômeno fisico na manipulação da amostra, ou zona 

de reagente em um fluxo contínuo não segmentado, é a zona de dispersão e, 

nestes sistemas, a amostra ou zona de reagente pode ser manipulada para se obter 

um requerido grau de dispersão. A dispersão da amostra é, por isso, controlada e 

pode ser obtida para satisfazer diferentes objetivos analíticos. A dispersão da 

amostra no reagente ou solvente não é um processo exclusivo para o processo ou 

sistema FIA. Em processos analíticos por batelada ou outros métodos de análise 

em fluxo existe a dispersão, porém pode-se perceber pela figura 5 que no sistema 

FIA a dispersão é reprodutiva e controlada. Tal fato não ocorre em um sistema 

estacionário, onde a dispersão é caótica, ou seja sem direção definida [23]. 
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Figura 5 - Comparação da mistura e condição de dispersão em (A) 
sistema estacionário e (B) sistema de injeção em fluxo [23]. 

Segundo Ruzicka e Hansen o coeficiente de dispersão pode ser calculado 

através da equação 1, onde D é o coeficiente de dispersão, C0 é a concentração 

original do constituinte de interesse e C é a concentração do mesmo constituinte 

após a injeção. 

D=Co!C (1) 

Por conveniência a dispersão da amostra é considerada limitada ou 

pequena quando o valor do coeficiente de dispersão (D) estiver entre 1 e 3, média 

quando o valor do coeficiente de dispersão (D) estiver entre 3 e 1 O ou grande 

quando o valor do coeficiente de dispersão (D) for maior do que 10 [24] e estes 

dados podem ser entendidos observando a figura 6. 



2 - INTRODUÇÃO - 12 

D 
1 

2 

4 
8 

Figura 6 - Controle da dispersão do constituinte de interesse em função 
do tempo. C0 é a concentração do constituinte de interesse antes da 
injeção no sistema em fluxo . C são as diversas concentrações do 
constituinte de interesse ao longo do tempo após a injeção na solução 
carregadora. S é o constituinte de interesse sendo injetado no tempo 
inicial (t0 ) . Cmax é a concentração máxima obtida após a injeção do -
constituinte de interesse no sistema em fluxo e D é o coeficiente de 
dispersão do constituinte de interesse [25]. 

A dispersão ocorre por vários fatores sendo os principais: volume da 

amostra, velocidade do fluxo carregador, proporção da velocidade do fluxo 

existente entre a solução carregadora e a amostra, dimensões geométricas e 

configuração dos diferentes componentes do sistema, viscosidade dos líquidos 

utilizados e temperatura. 

O controle destes parâmetros faz com que o sistema apresente picos mais 

definidos e desta forma existe a possibilidade de se quantificar o constituinte de 

interesse em concentrações cada vez menores, principalmente quando 

empregam-se outras técnicas acopladas ao sistema [23-26]. 

2.4. Eletrodos Modificados 
Numerosos compostos como o nitrito possuem cinética de reação lenta na 

superfície dos eletrodos normalmente utilizados (platina e carbono vítreo) 

fazendo com que a oxidação ou redução destes substratos ocorram em potenciais 

muito elevados e, muitas vezes, promovendo um sinal de corrente pouco intenso 

[27]. Para tanto torna-se necessária a modificação da superficie do eletrodo com 

alguma substância que intensifique o sinal de corrente observado. 
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A alteração intencional das características da supc -fície de um eletrodo, 

pela imobilização de um agente adequado - por adsorção, por recobrimento 

fisico ou por ligação de espécies específicas - faz com que este sensor ofereça 

maiores recursos para determinações eletroanalíticas [28]. O resultado desejado 

com a técnica de modificação do eletrodo consiste em bloquear o acesso direto 

ao eletrodo inibindo alguns processos e promovendo outros [29-30]. A habilidade 

de manipular as propriedades dos eletrodos pode levar a uma variedade de efeitos 

atrativos dentre os quais a eletrocatálise, a prevenção de envenenamento da 

superficie do eletrodo, a seletividade e a pré-concentração [31-32]. 

Devido às diversas tecnologias existente atualmente, a modificação de 

eletrodos é um campo muito vasto. Para a modificação do eletrodo podem ser 

utilizados metais eletrodepositados [33], óxidos [34-35], espécies orgânicas que 

são adsorvidas [36], metaloporfirinas [37-38], enzimas [39], DNA [4D-41], 

filmes poliméricos [42-43] entre uma infinidade de substâncias. 

2.5. Porfirinas 

As porfirinas formam uma importante classe de compostos que a princípio 

podem parecer derivados de quatro unidades de pirro/ ligadas pelos átomos a por 

pontes CH (metino). Porém na realidade elas derivam-se de um sistema 

aromático muito estável do qual o membro mais simples é conhecido como 

porjina [44]. 

Uma característica marcante das porfirinas é a facilidade com a qual estas 

formam quelatos com íons metálicos. O metal fixa-se rigidamente no espaço 

deixado pelos quatros átomos de nitrogênio do sistema planar. 

Estes compostos são fortemente coloridos e esta coloração depende de 

alguns fatores, entre eles estão os grupos substituintes e o átomo central. 

Algumas porfirinas parcialmente reduzidas são verdes [45]. 
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Figura 7 - Estruturas dos grupamentos (A) pirrol, (B) porfi.na e (C) 
complexo F e2

+ -porfi.na. 

O sistema porfirinico é importante porque forma as unidades básicas do 

pigmento vermelho do sangue, a hemoglobina, e do pigmento verde das plantas, 

a clorofila, sendo estas talvez as duas porfirinas mais importantes. 

No caso da hemoglobina esta possui uma porção protéica chamada 

globina e um complexo ferro-porfirina chamado heme [ 46]. 

H2c=cH 

CH3 CH=CH2 

Figura 8 - Estrutura do complexo ferro-porfi.rina ou simplesmente heme 
[47] . 

O átomo de ferro da heme está no estado de oxidação + 2. A função da 

hemoglobina no sangue é transportar oxigênio até os tecidos. O transporte é feito 

por meio do complexo ferroso hexacoordenado, no qual o átomo de ferro de wria 

unidade heme coordena-se também a um átomo de nitrogênio de imidazol da 

globina e a uma molécula do gás oxigênio. O oxigênio é facilmente liberado, 

provavelmente por troca com uma molécula de água. 
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Figura 9 - Esquema do processo de transporte de oxigênio pela 
hemoglobina [ 46]. 
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Já a forma oxidada da heme é a hemina [(RN)4Fe +] que é derivada do íon 

férrico. Este grupo prostético, que é a porção não-protéica de várias enzimas 

importantes como, por exemplo, a cata/ase que é uma proteína capaz de 

decompor peróxido de hidrogênio a oxigênio e água com grande eficiência. 

Outra porfirina de grande importância é a clorofila que é uma mistura de 

compostos muito semelhantes os quais são responsáveis pelo pigmento verde das 

plantas e desempenham papel muito importante no processo da fotossíntese, 

dentre os quais a clorofila a é o principal pigmento. 

Vários aspectos interessantes da estrutura devem ser observados. O 

pigmento é o complexo de magnésio de uma di-hidro-porfirina, que contém 

ainda uma cadeia de ácido propiônico modificada na forma de um í3-ceto-éster 

cíclico. A estrutura contém uma cadeia de ácido propiônico em ligação éster com 

o álcool diterpênico fitol, o que faz com que o pigmento seja solúvel em 

gorduras. O aspecto mais marcante da molécula da clorofila é sua semelhança 

estrutural com a heme. Isto sugere que as porfirinas com esta estrutura geral têm 

importância nos processos vitais desde antes da separação dos reinos vegetal e 

animal no processo da evolução [ 48]. 
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Figura 10 - Estrutura da clorofila a, o principal pigmento da clorofila 
[49]. 

A importância desta classe de moléculas pode ser resumida observando 

que elas são sítios ativos de numerosas proteínas cujas funções abrangem 

transporte e estocagem do gás oxigênio (hemoglobina), transporte de elétrons 

(citocromo c) e conversão de energia (clorofila). Além disso estas moléculas têm 

se destacado por serem eficientes sensibilizadores e catalisadores em numerosos 

sistemas químicos e fotoquímicos [50]. 

Por estas razões a síntese, caracterização e estudos sobre as propriedades 

destas macromoléculas são de grande interesse e neste Instituto de Química 

existem grupos que se dedicam a pesquisas desta classe de moléculas [51-52]. 

O enfoque de trabalho do grupo do Prof. Dr. Gianluca relaciona-se à 

síntese de porfirinas e metaloporfirinas aquo-solúveis e anfifilicas, além da 

caracterização das propriedades fotoquímicas e fotofisicas das mesmas. Isso é 

realizado por meio da fotossensibilização em sistemas de fotoconversão de 

energia e terapia fotodinâmica e pela interação de metaloporfirinas catiônicas 

sintéticas com moléculas de interesse biológico [53-54-55-56]. 
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Já o grupo dos Profs. Drs. Toma e Aralci realizam pesquisas voltadas 

principalmente para o estudo de porfirinas polinucleares, bem como o 

desenvolvimento de estratégias que permitam a preparação de eletrodos 

quimicamente modificados com estas supermoléculas os quais são utilizados 

como sensores amperométricos de vários substratos de interesse ambiental e 

biológico [57-58-59-60]. 

Figura 11 - Estrutura que de acordo com a nomenclatura de Fisher é a a , 
13, y, o-meso-tetrakis-fenilporfirina. 

Neste trabalho é utilizada a porfirina catiônica tetrarutenada (Co-TRP ) 

sintetizada pelo grupo de pesquisa dos Profs. Drs. H. E. Torna e K. Aralci cuja 

denominação é µ-meso(tetrapiridyl) porfirinato de cobalto(III) tetralcis

[bis(bipiridina)( cloro) rutênio (11). A outra porfirina utilizada é a aniônica cujo 

elemento metálico central é o zinco (Zn-TPPS), sendo esta obtida 

comercialmente e denominada meso-tetra( 4-sulfonatofenil) porfirinato de zinco 

(II). Em ambas as porfirinas percebe-se que o núcleo central é a a, ~, y, õ-meso

tetralcis-fenilporfirina, e este núcleo central é apresentado na figura 11. Já as 

estruturas das duas porfirinas utilizadas estão representadas na figura 12. 
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Figura 12 - Estrutura da porfirina catiônica (A) Co-TRP - µ-meso(tetrapiridyl) 
porfirinato de cobalto(III) tetrakis[bis(bipiridina)( cloro) rutênio (II) e da porfirina 
aniônica Zn-TPPS - meso-tetra( 4-sulfonatofenil) porfirinato de zinco (II). 

2.6. Redução do Nitrato a Nitrito 

Para que nitrato seja quantificado, como por exemplo em águas naturais, é 

necessária uma etapa inicial de redução a nitrito ou a amônia para posterior 

quantificação destas substâncias [ 61]. T ai necessidade deriva do fato do nitrato 

não ser eletroativo nas faixas de potencial usualmente empregadas. 

A redução pode efetivar-se por vários métodos sejam eles químicos, 

fotoquímicos ou ainda térmicos [62]. Entre os métodos químicos podem ser 

citados aqueles que utilizam como agente redutor: cobre, hidrazina, 

aluminio/níquel, zinco, zinco/manganês [63], cádmio [64], amálgama de 

zinco/cádmio, cobre/cádmio [65]. 

Quando utiliza-se algum metal como agente redutor a reação de oXI

redução pode ser resumida segundo a equação abaixo [ 66]: 
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Neste trabalho optou-se em utilizar a coluna redutora de cádmio/cobre 

devido à experiência anterior com esta coluna redutora realizada por 

pesquisadores do grupo do Prof. Dr. Mauro Bertotti [67]. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Reagentes 

• Perclorato de potássio monohidratado - NaClO4.H2O - Merck. 

• Cloreto de potássio - KCl - Merck. 

• Ácido acético - H3CCOOH - Merck. 

• Acetato de sódio - H3CCOONa-'- Merck. 

• Hidróxido de amônio - NH4OH - Merck. 

• Cloreto de amônio - NH4Cl - Merc~ 

• µ-meso(tetrapiridyl) porfirinato de cobalto(III) tetrakis[bis(bipiridina)-

( cloro) rutênio (II)] (Co-TRP) [68]. 

• meso-tetra(4-sulfonatofenil) porfirinato de zinco (11) (Zn-TPPS) [68]. 

• Nitrato de sódio - NaNO3 - Merck. 

• Nitrito de sódio - NaNO2 - Merck. 

• Ferrocianeto de sódio - N~[Fe(CN)6] - Merck. 

• Ferricianeto de potássio - K3[Fe(CN)6] - Merck. 

• Sulfato de cobre II pentahidratado - CuSÜ4.5H2O - Merck. 

• Ácido clorídrico - HCl - Merck. 

• Cádmio granulado (20 - 40 meshs) - Sigma Chemical. 

• Metanol - H3COH - Merck. 

• Óxido de alumínio O, 1 µm - A}iO3 - Alfa - JESAR. 

• Acetonitrila - CH3CN - Merck. 

• ZnTBzPyP(ClO4)4 [69]. 

• ZnTMeOBzPyP(ClO4) 4 [69]. 

• Tetraborato de sódio decahidratado- Na2B4O1.10H2O - Merck. 

• Acetato de zinco dihidratado - Zn(CH3COO)2.2H2O - MercK. 

• Sulfanilamida - Sigma Chemical. 

• Dicloridrato de N-(1-naftil) etilenodiamina- Sigma-Aldrich. 
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3.2. Soluções 

As soluções das porfirinas catiônicas foram feitas dissolvendo-as em 

metanol ou acetonitrila. Todas as outras soluções foram preparadas a partir de 

reagente da dissolução dos respectivos reagentes de grau analítico em água 

previamente destilada e desionizada (18MQ) utilizando equipamento da 

Nanopure Infinity- Barnstead/Thermolyne. 

• Solução da porfirina catiônica Co-TRP preparada pela dissolução de 

1 mg da referida porfirina em 5 cm3 de metanol. 

• Solução da porfirina aniônica Zn-TPPS preparada pela dissolução de 

1 mg da referida porfirina em 5 cm3 de água desionizada. 

• Solução da porfirina catiônica ZnTBzPyP(ClO4) 4 1,3 µmol/L em 

acetonitrila. 

• Solução da porfirina catiônica ZnTMeOBzPyP(ClO4) 4 2, 7 µmol/L em 

acetonitrila. 

• Solução de sulfanilamida 5 g/L foi preparada completando-se o volume 

com solução de HCl 20% v/v. 

• Solução de dicloridrato de N-(1-naftil) etilenodiamina 3 g/L foi 

preparada completando-se o volume com solução de HCl 1 % v/v. 

• Solução de ferrocianeto de potássio 106 g/L, preparada para utilização 

na desproteinização de carnes curadas. 

• Solução de tetraborato de sódio decahidratado 50 g/L, preparada para 

utilização na desproteinização de carnes curadas. 

• Solução de acetato de zinco dihidratado 220 g/L que foi preparada 

utilizando, além do sal, 30 mL de ácido acético e completando-se o volume com 

água desionizada para posterior utilização na desproteinização de carnes curadas. 

3.3. Aparelhagem 

• Potenciostato PAR 273A EG & G. 

Potenciostato utilizado para aplicar e controlar o potencial desejado no 

eletrodo de trabalho. 
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• Eletrodo de trabalho de carbono vítreo ( d = 2 mm). 

Eletrodo de carbono vítreo preparado no laboratório com tubo de Teflon® 

que foi perfurado adequadamente com furadeira. Em uma das extremidades deste 

orificio foi introduzido bastão de carbono vítreo ( 5 mm de comprimento e 2 mm 

de diâmetro) e na outra extremidade foi introduzido fio de latão para o contato 

elétrico. Entre os dois materiais foi colocado grafite em pó para melhorar o 

contato elétrico. 

• Eletrodo auxiliar de platina. 

Eletrodo preparado no laboratório vedando por aquecimento em um tubo 

de vidro de 3 mm de diâmetro interno uma chapa de 1,5 mm x 5 mm de platina. 

Em seguida foi introduzido grafite em pó para melhorar o contato elétrico entre a 

placa de platina e o fio de níquel/crômio. A outra extremidade do tubo de vidro 

foi vedada com cola Araldite®. 

• Eletrodo de referência Ag/AgCl (Sat. NaCl). 

Eletrodo de referência preparado em laboratório utilizando metodologia 

adaptada de Silva et ai [70]. 

• Eletrodo auxiliar de aço inoxidável. 

Eletrodo preparado com parte de uma de agulha hipodérmica de aço 

inoxidável que tem 1,5 mm de diâmetro interno e 25 mm de comprimento. 

• Eletrodo de trabalho de carbono vítreo (d = 3 mm) - modelo TL-5 -

Bioanalytical Systems. 

Esquema do eletrodo adquirido comercialmente e do esquema da célula 

eletroquímica para ensaios em fluxo são representados na figura 13. 

• Injetor de amostra para sistema FIA (Adquirido no CENA, Piracicaba). 

Injetor adquirido comercialmente para ensaios no sistema FIA. 

• Eletrodo rotativo de platina - PAR modelo RDE 616(d = 4 mm) -

EG&G. 

Eletrodo utilizado em ensaios voltamétricos referentes à determinação da 

constante cinética do processo eletrocatalítico envolvendo a oxidação do nitrito. 
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Figura 13 - Célula eletroquímica para os trabalhos em sistema FIA. (A) 
Eletrodo de carbono vítreo - modelo TL-5 - Bioanalytical Systems, (B) 
Eletrodo de referência Agi AgClsat, (C) Eletrodo auxiliar de aço 
inoxidável, (D) Bloco de resina acrílica e (E) espaçador de Teflon. 

• Resistência 1000 Leeds & Northup Co. 

• Resistência 10.0000 Leeds & Northup Co. 

• Espectrofotômetro DU-70 Beckman. 

Equipamento utilizado na determinação espectrofotométrica de nitrato e 

nitrito pelo método oficial. 

• Impressora LX-300 Epson. 

Equipamento utilizado para registrar os resultados obtidos durante 

determinação espectrofotométrica de nitrato e de nitrito. 

• Bomba Peristáltica Ismatec Modelo 78016-30 - Cole-Palmer Instrurnent 

Company. 

Equipamento utilizado para impulsionar a solução carregadora usada no 

método amperométrico e no espectrofotométrico. 

3.4. Esquemas das Aparelhagens 

3.4.1. Ensaios em sistema estacionário 

O primeiro esquema de aparelhagem que está representado na figura 14 é 

aquele que foi utilizado em sistemas estacionários. 
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Eletrodo de Referinria: Agi AgCl ( sat.) 

Potencio stato Eletrodo Auxiliar: Platina 
PAR 273A 

Eletrodo de TrabaDto: Carbono Vítreo 
1 

"""" ~ t-

Solução em Estudo -

Figura 14 - Esquema para estudos de propriedades e características de 
eletrodos modificado com depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS, 
utilizando sistema de 3 eletrodos conectados a potenciostato EG&G PAR 
modelo 273 A 

3.4.2. Ensaios em sistema Fia para determinação de nitrito 

A figura 15 mostra o esquema utilizado para quantificar nitrito, usando 

como solução carregadora tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 

4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L. A célula eletroquímica utilizada foi 

aquela representada na figura 13 . 

Sol Tampão Acetato 
de Sódio/Ácido 

Acético 0,1 mol/L 
e N acto4 0,2 mol/L 

Bomba 
Peristáltica 

Válvula de Célula Eletroquímica 
Injeçao E= 0,75 Volts 

Elet .ds Trabalho = Carbono 
Vítreo (d = 3 mm) 

Amostra Ele!:. ds Referência -A~/A~CI 

Elat.AW(íliar = Açolnoxídáwl 

Figura 15 - Esquema para determinação de nitrito, utilizando sistema de 
3 eletrodos conectados a potenciostato EG&G PAR modelo 273A. 
Solução carregadora tampão acetato de sódio /ácido acético (pH = 4,7) 
0,1 mol/L contendo NaC104 0,2 mol/L. E= 0,75V. Volume da amostra= 
130 µL . 
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3.4.3. Ensaios em sistema Fia para determinação de nitrato em pH 
9,1 

A figura 16 mostra o esquema utilizado para determinação amperométrica 

de nitrato, usando como solução carregadora tampão cloreto de amônio/hidróxido 

de amônio 0,05 mol/L (pH 9,1) contendo perclorato de sódio 0,5 mol/L. A célula 

eletroquímica utilizada está representada na figura 13. 

Sol Tampão 
Cloreto de 

Amônio/Hidróxi.do 
de 

Amônia 0,05 moVL 
e N aC104 0,5mol/L 

Bomba 
Peristáltica 

Válvula de 
Injeçao 

.Amostra 

Coluna Redutora 
de Cd/Cu 

Célula Eletroquímica 
E= 0,75 Volts 

Elet.de Trabalho = Carbono 
V'rtmo (d = 3 mm) 

Elm:. de Refilrência :At,/At,CI 

Elfrl:.AW(iliar = A.çoinoJ<idáwl 

Figura 16 - Esquema do sistema utilizado nas determinações 
preliminares de nitrato, utilizando técnica de 3 eletrodos conectados a 
potenciostato da EG&G PAR modelo 273A. Solução carregadora tampão 
cloreto de amônio/hidróxido de amônio (pH = 9,1) 0,05 mol/L contendo 
0,5 mol/L de NaC1O4. E = 0,75V. Volume da amostra= 130 µL. 

3.4.4. Ensaios em sistema Fia para determinação de nitrato com 

acerto de pH z 4,5 

A figura 17 mostra o esquema utilizado para a determinação 

amperométrica de nitrato, usando como solução carregadora acetato de sódio 

0,05 mol/L (pH 8,0) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L, visto que na coluna 

redutora de cádmio/cobre o meio deve estar neutro ou levemente alcalino. Após 

esta coluna redutora existe confluência para tamponamento do meio (pH :::::: 4,5) 

com a adição de solução de ácido acético 1 mol/L. A célula eletroquímica 

utilizada pode ser observada na figura 13. 
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Sol. Ácido Acético lmol/L 

Sol Acetato de 
Sódio-O.O 5mol/L 

Válvula de Injeção 

e 
NaClO40,2mol/L 

Bomba 
Peristáltica 

Amostra 

Coluna Redutora 
de Cd/Cu 

Célula Eletroquímica 
E= 0,75 Volts 

Elet.ds Trabalho • Carbono 
Vítn:io (d = 3 mm) 

Elet. de R.efilrência =Ag/Agd 

Elet.Auxiliar = A.çolnoi<idáwl 

Figura 17 - Esquema do sistema utilizado para determinação de nitrato, 
utilizando conjunto de 3 eletrodos conectados a potenciostato da EG&G 
PAR modelo 273A. Solução carregadora acetato de sódio(pH = 8,0) 0,05 
mol/L contendo 0,2 mol/L de NaC1O4. Após a coluna redutora de Cd/Cu, 
confluência de sol. de ácido acético 1 mol/L, para acerto de pH ~ 4,5. E= 
O, 75V. Volume da amostra= 130 µL. 

3.4.5. Ensaios em sistema Fia para determinação de nitrato em 

pH8 

A figura 18 mostra o esquema utilizado para a determinação 

amperométrica otimizada de nitrato, usando como solução carregadora acetato 

de sódio 0,05 mol/L (pH 8,0) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L. A célula 

eletroquímica utilizada é aquela representada na figura 13. 

Sol. Acetato de 
Sódio - 0,1 mol/L 

Válvula de Injeção 

e 
NaClO40,2mol/L 

Bomba 
Peristáltica 

Amostra 

Coluna Redutora 
de Cd/Cu 

Célula Eletroquímica 
E= 0,75 Vohs 

Ekrt:.ds Trabalho = Carbono 
Vrtrvo (d = 3 mm) 

Elcrt. de Refiuimcia =Ag/Agd 
Elcrt.AWliliar = Açolno><idável 

Figura 18 - Esquema do sistema otimizado para determinação de nitrato, 
utilizando conjunto de 3 eletrodos conectados a potenciostato da EG&G 
PAR modelo 273A. Solução carregadora acetato de sódio 0,1 mol/L 
( pH = 8,0 ) contendo 0,2 mol/L de NaClO4. E = 0,75V. Volume da 
amostra = 130 µL. 
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3.5. Coluna Redutora de Cádmio/Cobre 

3. 5.1. Preparo da Coluna 

Para preparar a coluna redutora de cádmio/cobre segum-se o seguinte 

procedimento: 

Aproximadamente 5g de cádmio foram lavados com 50 mL solução de 

ácido cloridrico O, 1 mol/L para que desta forma todo óxido de cádmio presente 

sobre a superficie dos grânulos do metal fossem removidos. 

Em seguida, estes grânulos foram lavados com água desionizada. Mediu

se o pH da água de limpeza usando o papel indicador universal Merck até 

verificar que o valor do mesmo correspondia a um meio neutro. 

A estes grânulos de cádmio limpos foram adicionados 125mL de solução de 

sulfato de cobre penta-hidratado ( CuSO4 . 5 H2O ) 20 g/L e, ap_ós o 

desaparecimento da coloração azul proveniente dos íons de Cu2+, foram 

adicionadas pequenas porções de água desionizada para que fossem retirados 

excessos de íons de Cu2
+ que poderiam estar presentes. 

Após a limpeza os grânulos foram acondicionados em um tubo de vidro de 

1 O cm de comprimento e de 0,2 cm de diâmetro interno. Em uma das 

extremidades do tubo de vidro foi colocado um tubo látex de 5 cm de 

comprimento e O, 1 cm de diâmetro interno para facilitar a conecção do tubo de 

vidro com o restante do sistema. Também foi colocada pequena quantidade de 

algodão para impedir a saída dos grânulos de cádmio/cobre. A introdução dos 

grânulos no tubo de vidro foi realizada utilizando água desionizada para prevenir 

a formação de bolhas de ar. Após completar todo o espaço da coluna de 

cádmio/cobre foi introduzida outra pequena quantidade de algodão para que os 

grânulos de cádmio/cobre não saíssem por esta extremidade da coluna. Nesta 

extremidade foi conectado tubo de látex de 5 cm de comprimento e O, 1 cm de 

diâmetro interno. Para verificar a eficiência da coluna foram realizados ensaios 

de rendimento da redução de nitrato a nitrito. 
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3. 5. 2. Rendimento da Coluna 

Para testar a eficiência da coluna de Cd/Cu foram realizadas injeções 

sucessivas de solução tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio 0,05 mol/L 

(pH 9,1) contendo perclorato de sódio 0,5 mol/L e 1000 µmol/L de NO2-no fluxo 

carregador e posteriormente foram realizadas injeções sucessivas de solução 

tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio 0,05 mol/L (pH 9,1) contendo 

perclorato de sódio 0,5 mol/L e 1000 µmol/L de NO2- + 1000 µmol/L NO3- no 

fluxo carregador. Observou-se pelos resultados obtidos, que o rendimento da 

redução de nitrato a nitrito era da ordem de 53%. 

Para soluções mais diluídas em nitrato (100 µmol/L) obteve-se ma10r 

eficiência no processo de redução, atingindo-se valores em tomo de 83%. 

Redução mais eficiente foi conseguida trabalhando-se com nitrato 1 O µmo1/L e, 

neste caso, a redução foi quase total (~ 96%). Os fiagramas desta recuperação 

estão registrados na figura 19. 

A 1 min. 

B 

Figura 19 - Fiagrama para determinar a eficiência da redução de nitrato a 
nitrito utilizando coluna de Cd/Cu. (A) 10 µmol/L de N03" + 10 µmol/L 
de N02- e (B) 10 µmol/L de No2· , no E= 0,75 V vs. Ag/AgCI com 
eletrodo de carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos 
alternados de Co-TRP/Zn-TPPS, em solução tampão de cloreto de 
amônia/hidróxido de amônio 0,05 mol/L e perclorato de sódio 0,5 mol/L. 
Vazão do fluxo carregador igual a 2,4 cm3/min e volume da amostra= 
130 µL. 

3.6. Procedimento de Desproteinização [71] 

Pesou-se aproximadamente 1 O g da amostra de carne curada em um 

béquer de 150 mL. Adicionou-se 5 mL da solução de tetraborato de sódio 

decahidratado 50 g/L e cerca de 40 mL de água desionizada, com temperatura 
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acima de 70ºC. Aqueceu-se esta solução em banho-maria por 15 minutos, 

homogeneizando constantemente com uma bagueta de vidro. 

Em seguida, após esfriar a temperatura ambiente, adicionou-se 2 mL de 

solução de ferrocianeto de potássio 106 g/L e 2 mL de solição de acetato de zinco 

dihidratado 220 g/L. Agitou-se após a adição de cada solução. 

Transferiu-se a solução formada para um balão volumétrico de 

100 mL completando o volume com água desionizada. Com o auxílio de um 

agitador magnético agitou-se a solução por 30 minutos à temperatura ambiente. 

Após a homogeneização, filtrou-se a solução. 

Posteriormente, foram realizadas as diluições necessárias para a 

determinação de nitrato e de nitrito. 

3. 7. Procedimento de Extração [72] 

Este procedimento é uma adaptação do método de desproteinização, onde 

pesou-se aproximadamente 1 O g da amostra de carne curada em um béquer de 

150 mL. 

Transferiu-se a amostra para um balão volumétrico de 100 mL e 

completou-se o volume com solução acetato de sódio O, 1 mol/L. Agitou-se a 

mistura, com o auxílio de um agitador magnético, por 30 minutos a temperatura 

ambiente. Após 30 minutos em repouso filtrou-se a mistura. 

Posteriormente, foram realizadas as diluições necessárias para a 

determinação de nitrato e de nitrito. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Procedimento de Imobilização de Depósitos alternados de Co
TRP/Zn-TPPS na Superfície do Eletrodo 

O eletrodo de carbono vítreo foi modificado depositando em sua superfície 

1 µL da solução de porfirina catiônica Co-TRP e 1 µL da solução de porfirina 

aniônica Zn-TPPS. Sabe-se, pelo trabalho de Azevedo et ai, que a porfirina 

catiônica é a responsável pelo processo de transferência de elétrons na superfície do 

eletrodo, porém a necessidade da deposição da porfirina aniônica está associada à 

diminuição da solubilização da porfirina catiônica na solução aquosa [68]. A figura 

20 apresenta o esquema detalhado do procedimento de imobilização. 

\'' \ 
1 \) \ 

.~ 

~ 

Co-TRP 

Zn-TPPS 

Figura 20 - Esquema do processo de recobrimento da superficie do eletrodo. 
Na parte superior, à esquerda, representa-se o depósito da solução de 
porfirina catiônica Co-TRP e a evaporação do solvente metanol. Em seguida, 
na parte inferior à direita, representa-se o depósito da solução de porfirina 
aniônica Zn-TPPS sobre a primeira porfirina e a evaporação do solvente 
(água). Após o processo de depósito lava-se o excesso de porfirina com água 
desionizada. Este processo repete-se tantas vezes quantas forem necessárias 
para a modificação do eletrodo. 
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4.2. Estudos Preliminares 

Foram realizados experimentos para a familiarização com a instrumentação 

analítica utilizada, para tanto empregou-se eletrodo de carbono vítreo e o par 

[Fe(CN)6]4
-/ [Fe(CN)6f--

4.2. l. Variação na Velocidade de Varredura 

O funcionamento do conjunto potenciostato + célula eletroquímica foi 

avaliado com solução de Ferricianeto de Potássio 1 mmol/L em KCl 0,1 mmol/L, 

uma vez que o processo de redução eletroquímica desta espécie é reversível e bem 

conhecido. De acordo com a equação de Randles-Sevcik [15], voltamogramas 

cíclicos para espécies eletroativas cujo processo global é controlado por difusão têm 

correntes de pico proporcionais à raiz quadrada da velocidade de varredura. Na 

figura 21 são apresentados os voltamogramas para [Fe(CN)6]
3

- com diferentes 

velocidades de varredura, observando-se voltamogramas cíclicos bastante típicos 

para esta espécie eletroativa. Verifica-se que quanto maior a velocidade de varredura 

maior é o valor da intensidade de corrente, e tal fato é explicado que, para janelas de 

tempo menores, não ocorre o esgotamento da espécie eletroativa localizada próximo 

à superficie do eletrodo. 

I (µA) I 
4 µA 

- !OmV/s 
- 25 mV/s 
- 50mV/s 
- tOOmV/s 
- 200mV/s 

0,5 -0,2E(VI 

Figura 21 - Voltamogramas cíclicos obtidos com o potenciostato PAR 
273A EG&G, utilizando-se uma célula eletroquímica tradicional com os 
seguintes eletrodos: carbono vítreo ( d = 2 mm), Agi AgCl e platina. Solução 
de Ferricianeto de Potássio 1 mrnol/L em KCl O, 1 mol/L. 
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Registrando os valores da intensidade da corrente de pico catódica em função 

dos valores da raiz quadrada da velocidade de varredura (figura 21), observa-se que 

o resultado é uma reta, confinnando-se assim as expectativas teóricas referentes à 

redução eletroquímica do [Fe(CN)6]
3
-. O registro do voltamograma cíclico desta 

espécie eletroativa foi realizado rotineiramente para checar o bom funcionamento da 

aparelhagem, bem como dos eletrodos de referência e de trabalho. 

9 

< 
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Figura 22 - Dependência da corrente de pico catódica em função da 
velocidade de varredura (dados da figura 21). 

4.2.2. Equação de Cottrell 

A equação de Cottrell relaciona a intensidade de corrente instantânea que flui 

na célula eletroquímica em um dado instante de tempo t depois de se ter aplicado um 

pulso de potencial. De acordo com esta equação, a intensidade de corrente deverá 

diminuir continuamente com a raiz quadrada do tempo, para um valor constante do 

potencial aplicado, aproximando-se de zero para tempos infinitos. Cabe ressaltar que 
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a equação de Cotrell abaixo descrita é válida para processos de eletrodos governados 

por difusão: 

lt = nFCA (Dhtt)112 (2) 

Onde: lt = intensidade de corrente no instante t; 

n = número de elétrons envolvidos no processo eletroquímico; 

F = constante de Faraday; 

C = concentração da substância eletroativa; 

A= área da superficie do eletrodo; 

D= coeficiente de difusão; 

t = tempo. 

A representação gráfica da equação de Cottrell foi observada utilizando-se a 

cronoamperometria, técnica onde aplica-se, no eletrodo de trabalho, um dado valor 

de potencial, suficiente para provocar uma reação no eletrodo, e mede-se a corrente 

resultante em função do tempo [73]. 

Para tanto foi utilizada uma solução de K3[Fe(CN)6] 1 mmol/L em KCl O, 1 

mol/L . A presença do eletrólito suporte minimiza efeitos de migração e trabalha-se 

em solução estacionária para evitar problemas associados à convecção. Desta forma, 

garante-se que o transporte do material para a superficie do eletrodo seja 

exclusivamente devido ao fenômeno de difusão. 

Durante os primeiros milisegundos aplicou-se ao eletrodo de trabalho um 

potencial de 500 m V, valor no qual o [Fe(CN)6]
3

- não é eletroativo. Em seguida 

aplicou-se um pulso a um potencial de 1 OOm V por l segundo, obtendo-se o 

cronoamperograma apresentado na figura 22. O decaimento da intensidade de 

corrente é explicado pela diminuição da concentração da espécie eletroativa na 

camada de difusional em função do processo de redução eletroquímica. 
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Figura 23 - Cronoamperograma obtido com solução de K3[Fe(CN)6] 

l mmol/L em KCI 0,1 mol/L. Pulso de potencial de 500mV para 100 mV. 

A análise dos dados obtidos da figura 23, da intensidade de corrente (I) em 

função do inverso da raiz quadrada do tempo (t -112
), representada pela reta da figura 

24 demonstra que o processo de eletrodo é governado pela difusão. 
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Figura 24 - Aplicação da equação de Cottrell, utilizando a análise de dados 
da figura 23 . 
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4.2.3. Ensaios preliminares utilizando o par Co-TRP/Zn-TPPS 

A primeira parte dos ensaios foi realizada utilizando o eletrodo de carbono 

vítreo modificado com 3 pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS como 

eletrodo de trabalho, de acordo com o que está apresentado na figura 20. Como 

eletrodo de referência foi usado o de Agi AgCl e como auxiliar o eletrodo de platina. 

Registrando-se os voltamogramas cíclicos, em solução tampão acetato de 

sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH=4, 7), verificou-se (figura 25) que durante a 

ciclagem ocorre perda gradativa de porfirina devido à sua solubilização. 

1,0 O E(V) 

Figura 25 - Voltamogramas cíclicos com eletrodo modificado de carbono 
vítreo ( d=2mm) recoberto com Co-TRP/Zn-TPPS, em solução tampão 
acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L. 

Segundo a literatura [68], para Illlillllllzar a solubilização do material 

depositado na superfície do eletrodo é necessária a adição de perclorato de sódio ou 

outro sal que apresente um ânion volumoso. Desta forma este ânion funciona como 

o contra-íon reduzindo-se perdas devido ao processo de solubilização. 
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Para avaliar a influência da concentração do contra íon na diminuição do sinal 

de corrente, ensaios foram realizados com soluções de NaC104 em várias 

concentrações (0,05; 0,1; 0,15; 0,2 e 0,25 mol/L). Notou-se que a partir da 

concentração 0,2 mol/L de NaC104 não ocorria mais perda de material depositado 

sobre a superficie do eletrodo para a solução; tal fato foi constatado pela obtenção de 

voltamogramas sobrepostos (n = 10) durante varredura consecutiva de potencial 

(figura 26). 

Os picos anódico (Epa = +O, 71 V) e catódico (Epc = +0,64 V) dos 

voltamogramas da figura 26 devem-se respectivamente à oxidação do complexo de 

rutênio (11) ao complexo de rutênio (III) e à redução do complexo de rutênio (111) ao 

complexo de rutênio(II) [27]. 
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Figura 26 - Voltamogramas cíclicos (n = 1 O) registrados com eletrodo 
modificado de carbono vítreo( d = 2mm) com Co-TRP/Zn-TPPS, em solução 
tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L contendo perclorato de 
sódio 0,2 mol/L. 
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4.2.4. Eletrodo Modificado com outras Porfirinas 
Testes referentes à oxidação eletroquímica do NO2- em superficies 

modificadas com outras 2 porfirinas foram realizados. Estas apresentam como íon 

metálico central o zinco e como ânion o ClO4-, sendo que este ânion foi utilizado 

justamente para minimizar o problema de solubilidade da porfirina em sistemas 

aquosos [69]. 

4.2.4.1. ZnTBzPyP(C/O4)4 

Para verificarmos as propriedades eletroquímicas da porfirina catiônica 

ZnTBzPyP(ClO4) 4 [69] foi preparada solução em acetonitrila com concentração de 

1,3 µmol/L. Desta solução colocou-se lµL na superficie previamente limpa e polida 

do eletrodo de carbono vítreo para que ocorresse a imobilização da mesma . Após a 

evaporação do solvente lavou-se o excesso de porfirina com água desionizada. Este 

processo de imobilização e limpeza foi realizado em triplicata para obtermos um 

"sanduíche" com 3 depósitos desta porfirina. 

Montou-se o sistema para solução estacionária (pág. 24) e varreu-se o 

potencial de 0V a 1 V utilizando solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 

mol/L (pH = 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L. Foi possível visualizar a 

solubilização da porfirina imobilizada no eletrodo, pois ao redor do eletrodo 

verificou-se uma coloração verde similar àquela observada na solução da potfrrina 

em acetonitrila. 

Esta mesma potfrrina foi imobilizada intercalando com a potfrrina aniônica 

Zn-TPPS [68], ou seja lµL da solução da potfrrina catiônica ZnTBzPyP(ClO4) 4 

[ 69] foi depositada na superfície limpa e polida do eletrodo de carbono vítreo ( d = 

2mm) e, após a evaporação do solvente, foi depositado lµL da solução da potfrrina 

aniônica Zn-TPPS [68]. Depois da evaporação do solvente o eletrodo foi lavado com 

jatos de água desionizada para que se retirasse o excesso da porfirina aniônica, que 

não se ligou à porfrrina catiônica. Este processo de deposição e limpeza foi realizado 
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em triplicata para obter-se um "sanduíche" com 3 pares de depósitos alternados 

destas porfirinas. 

Novamente montou-se o sistema para solução estacionária (pág. 25) e varreu

se o potencial de OV a 1 V utilizando solução tampão acetato de sódio/ácido acético 

O, 1 mol/L (pH = 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L. Mesmo com estes 

cuidados na deposição das duas porfirinas, uma catiônica e outra aniônica e da 

utilização de perclorato como contra-íon para minimizar o problema de 

solubilização da porfirina verificou-se que a mesma é solubilizada. Da mesma forma 

que no primeiro ensaio com esta porfirina foi possível visualizar a solubilização ao 

redor do eletrodo; verificou-se uma coloração verde similar àquela observada na 

solução de porfirina em acetonitrila. Com estes resultados percebeu-se que não 

existem atrativos analíticos em modificar eletrodos com esta porfirina. 

4.2.4.2. ZnTMeOBzPyP(CJ04)4 

Para verificar as propriedades eletroquímicas da porfirina catiônica 

ZnTMeOBzPyP(Cl04) 4 [69] foi preparada solução em acetonitrila na concentração 

de 2, 7 µmol/L . Desta solução colocou-se 1 µL na superficie previamente limpa e 

polida do eletrodo de carbono vítreo e, após a evaporação do solvente, foi 

depositado 1 µL da solução da porfirina aniônica Zn-TPPS [ 68]. Utilizou-se 

procedimento similar ao anterior para obter-se um "sanduíche" com 3 depósitos 

alternados destas porfirinas e, desta forma, a imobilização das mesmas. 

Utilizando-se do sistema para solução estacionária (pág. 24) varreu-se o 

potencial de OV a 1 V, em solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L 

(pH = 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e não obteve-se sinal de corrente. 

Resultados semelhantes foram observados após a aclição de lmmol/L de N02- . 

Concluiu-se desta maneira que a presença do filme contendo estas porfirinas 

dificultam o processo eletroquímico referente à oxidação eletroquímica do nitrito. 
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Observou-se ainda que ao imobilizar-se somente esta porfirina catiônica 

ZnTMeOBzPyP(ClO4) 4 [69], ou intercalada com a porfirina Zn-TPPS[68] aparece, 

no voltamo grama cíclico, o componente anódico onde Epa = + 1,2V trabalhando-se 

com solução tampão de acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L contendo 

perclorato de sódio 0,2 mol/L e NO2- lmmol/L. Analisando os dois voltamogramas 

cíclicos percebe-se que a intensidade de corrente, quando modifica-se o eletrodo 

somente com a porfirina catiônica, é maior do que utilizando esta mesma porfirina 

intercalada com a porfirina Zn-TPPS. Isto se deve ao fato de que a interação entre a 

porfirina catiônica e a aniônica minimiza o processo catalítico, visto que não existe 

um íon metálico central que facilita este processo. 

4.3. Caracterização do Eletrodo Modificado 

4.3.1. Ensaios com Pares de Depósitos Alternados de Co-TRP/Zn

TPPS 

Foram realizados ensaios para verificar se realmente os sinais de corrente 

registrados quando da oxidação do nitrito a nitrato, em eletrodo de carbono vítreo 

modificado com Co-TRP/Zn-TPPS, intensificava-se em relação aos sinais de 

corrente obtidos utilizando o mesmo eletrodo de carbono vítreo sem modificação. 

Para tanto os experimentos foram realizados em uma solução tampão acetato de 

sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 

mmol/L de NO2-. Os resultados podem ser observados na figura 27. 
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Figura 27 - Voltamogramas cíclicos obtidos em solução tampão acetato de 
sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 
mol/L e l mmol/L de N02-. (A) Eletrodo de carbono vítreo polido e (B) 
eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 depósito alternado de Co
TRP/Zn-TPPS. 

Nos voltamogramas cíclicos apresentados na figura 27 percebe-se a 

intensificação do sinal de corrente para a oxidação de nitrito. Nota-se também a 

antecipação do potencial de pico anódico para nitrito, quando modifica-se a 

superficie do eletrodo com pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS . 

O provável esquema de mediação é apresentado na figura 28, onde verifica-se 

que o nitrito é oxidado a nitrato e isto ocorre pela redução do Ru3
+ a Ru2

+. 
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Ru2+ 

N0
2
- + Ru3+ + e 

-- Ru3+ + -e 

--N03(?) + Ru2+ 

Eletrodo Filme Solução 

Ru2+ Ru3+ . Ru2+ NO,i (?) 

Ru3+ Ru2+ Ru3+ 

Figura 28 - Provável esquema de mediação para a intensificação do sinal de 
corrente quando da oxidação de nitrito em eletrodo modificado com 
Co-TRP/Zn-TPPS. 

4.3.2. Número de Depósitos Alternados de Co-TRP/Zn-TPPS 

Para cada quantidade de pares de depósitos alternados registrou-se 

voltamograma cíclico em solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L 

(pH = 4, 7) contendo NaC1O4 0,2 mol/L e logo após voltamograma cíclico na mesma 

solução contendo NO2- 1 mmol/L. O comportamento pode ser observado na figura 

29, onde são apresentados os resultados obtidos com 1, 3, 5, 7, 10 e 15 pares de 

depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS. Percebe-se o aumento na intensidade de 

corrente para filmes mais espessos devido ao aumento da quantidade de material 

modificador (porfirinas). Porém, ocorre diminuição no Af, que é diferença de 

intensidade de corrente anódica entre os valores obtidos utilizando somente a 

solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo 

perclorato de sódio e a solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L 

(pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de NO2-. 
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Figura 29 - Voltamogramas cíclicos registrados utilizando 1 (A), 3 (B), 5 
(C), 7 (D), 1 O (E) e 15 (F) pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS 
em eletrodo de carbono vítreo. Em (a) solução tampão acetato de sódio/ácido 
acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e em (b) 
solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo 
perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de N02-. 
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Os dados extraídos dos voltamogramas cíclicos da figura 29 foram registrados 

na tabela 1, onde Ik equivale à intensidade de corrente quando a varredura foi 

realizada na solução tampão pH 4, 7 contendo nitrito, Id equivale à intensidade de 

corrente quando a varredura foi realizada na solução tampão pH 4, 7 sem nitrito e Af 

equivale à diferença entre Ik e Id. 

Tabela 1 - Dados extraídos dos voltamogramas cíclicos da figura 29, onde 
Ik = intensidade de corrente obtida em solução tampão pH 4,7 contendo 
nitrito, Id = intensidade de corrente obtida em solução tampão sem nitrito ~ 
~I = Ik - Id. 

Nº de Pares 
Depósitos lk (µA) ld (µA) Lil (µA) 

Alternados 
1 36,6 10,4 26,2 
3 34,7 16,7 18,0 
5 42,1 25,7 16,4 
7 53,9 37,9 16,0 
10 88,9 77,1 11,8 
15 127,2 116,7 10,5 

A partir destes resultados foi possível registrar o gráfico corrente de pico 

versus número de depósitos alternados (figura 30), onde observou-se que quanto 

maior o número de pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS depositados 

menor é o Af ( diferença entre a intensidade de corrente anódica para nitrito no 

eletrodo modificado com as diferentes quantidades de depósitos alternados e a 

intensidade de corrente anódica para o eletrólito suporte verificada no mesmo 

eletrodo). 
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Figura 30 - Dependência de M( corrente de pico na presença de N02- -
corrente de pico na ausência de N02-) em função do número de pares de 
depósitos alternados, conforme dados extraídos da tabela 1. 

Os resultados dos ensaios amperométricos confirmaram aqueles obtidos com 

os ensaios voltamétricos, ou seja quanto mais espesso for o filme modificador menor 

será a diferença da resposta de intensidade de corrente. Foram realizadas injeções de 

solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo 

perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de N02- ao fluxo carregador, alterando-se 

o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho e com diferentes quantidades de pares 

de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS. Os dados apresentados na tabela 2 

representam a média aritmética de 3 injeções sucessivas em cada um dos potenciais 

aplicados e em cada quantidade de pares de depósitos alternados. 
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Tabela 2 - Médias aritméticas das intensidades de corrente obtidas de 3 
injeções sucessivas de solução tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 
mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de N02-

no fluxo carregador. Dados obtidos utilizando diferentes quantidades de pares 
de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS e aplicando diferentes 
potenciais ao eletrodo de trabalho. 

Quantidade de 
pares de Depósitos 1 3 5 7 10 15 

Alternados 
--) 

Potencial ( m V)-1- µA µA µA µA µA µA 

700 2,7 2,3 2,2 2,2 2,0 1,8 

750 11, 1 10,5 10, 1 9,3 9,4 8,3 

800 22,0 20,5 20,4 19,2 17,9 17,0 

850 28,9 28,7 28,2 27,2 25,9 23,7 

900 32,5 32,1 31,4 30,7 29,5 29,0 

950 33,9 32,5 32,5 31,9 31,6 29,9 

Observando os dados da tabela 2 verifica-se que quanto maior a quantidade 

de pares de depósitos alternados de material modificador menor a intensificação do 

sinal de corrente. Isto ocorre devido à falta de permeabilidade quando se aumenta a 

espessura do filme modificador [37]. Este fato pode ser melhor visualizado na figura 

3 1, que é a representação gráfica destes dados, ou seja intensidade de corrente 

versus a quantidade de depósitos alternados. 
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Figura 31 - Gráfico que apresenta as curvas de intensidade de corrente em 
função da quantidade de pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS 
em eletrodo de carbono vítreo conforme dados obtidos da tabela 2. 

Observando os resultados obtidos até o momento e sabendo que o objetivo 

principal deste trabalho é quantificar nitrato e nitrito com detector amperométrico 

em fluxo, resolveu-se escolher o potencial de 750 m V nos demais experimentos em 

fluxo. Embora perceba-se pela figura 30 que a intensidade de corrente limite (IL) 

apresenta-se em 950 m V, ao trabalhar em 750 m V o Af, entre o eletrodo polido e o 

eletrodo modificado com pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS é 

ma10r. 

Ensaios foram realizados em eletrodo de carbono vítreo polido e em eletrodo 

de carbono vítreo modificado com 1 par de depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS 

em fluxo, injetando sucessivamente solução tampão acetato de sódio/ácido acético 

O, 1 mol/L contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de N02-. Os 

resultados podem ser observados na figura 32, onde percebe-se que em fluxo o sinal 

de corrente intensifica-se sensivelmente quando comparam-se os resultados obtidos 

utilizando eletrodo modificado com aqueles obtidos utilizando eletrodo polido. 

O sinal de corrente obtido, quando injeta-se solução tampão contendo nitrito 

em eletrodo modificado com 1 par de depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS, é 
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aproximadamente 13,5 vezes maior do que aquele observado nas mesmas condições 

utilizando eletrodo polido. 
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Figura 32 - Injeções sucessivas de solução tampão pH 4, 7 contendo 1 
mmol/L de N02-, utilizando como solução carregadora tampão acetato/ácido 
acético 0,1 mol/L (pH = 4,7) contendo 0,2 mol/L de NaCl04, e aplicando 750 
mV no (A) eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 par de depósito 
alternado de Co-TRP/Zn-TPPS e no (B) eletrodo polido. 

4.3.3. Homogeneidade e Permeabilidade do filme Co-TRP/Zn-TPPS 

Para verificar a permeabilidade e homogeneidade do filme foram realizados 

ensaios com outras espécies redox reversíveis, como por exemplo [Ru(NH3) 6]
3
+. No 

eletrodo de carbono vítreo polido, a onda redox reversível pode ser observada em 

- 0,2 V, contudo quando o eletrodo de carbono vítreo foi modificado com um 

depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS, a resposta voltamétrica aproxima-se da 

linha de base. Para eletrodos de carbono vítreo modificado com filmes mais 

espessos, não foi possível observar a detecção de sinal associado com o complexo de 

rutênio. Estes resultados estão em concordância com os resultados previstos no 
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trabalho de eletrodos modificados com Ni-TRP, onde o arranjo compacto das 

moléculas pode ser evocado para explicar a falta de permeabilidade [56]. 
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Figura 33 - Estudo da permeabilidade do filme utilizando-se eletrodo 
modificado com l(B), 3(C) e 5(0 ) pares de depósitos alternados de Co
TRP/Zn-TPPS. Voltamogramas registrados em solução tampão acetato de 
sódio/ácido acético (pH 4,7) 0,1 mol/L contendo perclorato de sódio 0,2 
mol/L e Ru(NH3) 6Ch 20 mmol/L. Em (A) apresenta-se o voltamograma 
obtido com eletrodo polido. 

Com o aumento do número de pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn

TPPS sobre a super:ficie do eletrodo de carbono vítreo foi possível avaliar a 

influência da espessura do filme no processo anódico relativo à oxidação do nitrito. 
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Realizaram-se ensaios voltamétricos alterando a velocidade de varredura e em três 

diferentes concentrações do substrato; os voltamogramas cíclicos resultantes podem 

ser observados na figura 34. 
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Figura 34 - Voltamogramas cíclicos alterando a velocidade de varredura (a) 
12,5; (b) 25; (c) 50; (d) 100; (e) 200; (f) 400 e (g) 800 mV/s em solução 
tampão acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L contendo perclorato de 
sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de nitrito. Eletrodo de carbono vítreo 
modificado com (A) 1, (B) 3 e (C) 5 pares de depósitos alternados de Co
TRP/Zn-TPPS. 

Com os dados da figura 34 foi possível apresentar a tabela 3 e os valores de 

Epa - Epc observados nesta tabela demonstram um aumento sistemático tanto quando 
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aumenta-se a velocidade de varredura como quando aumenta-se a espessura do 

fihne. Estes resultados sugerem que fihnes mais espessos são menos permeáveis. 

Tabela 3 - Potencial de pico da onda anódica (Ei,a) e Potencial de pico da 
onda catódica (Ei,c) obtidos da figura 34, bem como o LlEp ( diferença entre o 
Ei,a e O Ei,c)-

Espessura do Velocidade de 
Filme (Nº de Varredura/ Eva! mV Evcf mV AEp/mV 

Depósitos mV/s 
Alternados) 

1 12.5 736 668 68 
25.0 744 664 80 
50.0 750 662 88 
100.0 758 660 98 
200.0 762 658 104 
400.0 774 656 118 
800.0 782 654 128 

3 12.5 742 668 74 
25 .0 748 662 86 
50.0 754 658 96 
100.0 762 652 110 
200.0 766 646 120 
400.0 776 642 134 
800.0 786 640 146 

5 12.5 746 666 80 
25 .0 752 656 96 
50.0 760 650 110 
100.0 766 646 118 
200.0 772 644 128 
400.0 778 642 136 
800.0 794 638 156 

4.3.4. Envenenamento da Superfície do Eletrodo de Carbono Vítreo 

Uma das principais desvantagens em utilizar-se eletrodo de carbono vítreo 

nos ensaios de quantificação de nitrito, além de se trabalhar em potencial positivo 

relativamente alto( 1 V), é o envenenamento da superficie. Tal fato pode ser 

BfBLWOTECA 
IN TITUTO OE OUlMICA 
llnlvers.J ace ~J ão Paulo 
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constatado observando-se os voltamogramas consecutivos apresentados na figura 

35. Isto se deve possivelmente à adsorção de algum produto da oxidação do nitrito 

com conseqüente bloqueio da superficie eletródica [27-35]. 
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Figura 35 - Voltamogramas cíclicos sucessivos obtidos com eletrodo de 
carbono vítreo imerso em solução 1 mmol/L de nitrito em tampão acetato de 
sódio/ácido acético 0,1 mol/L (pH = 4,7) contendo 0,2 mol/L de NaCl04. 
Velocidade de varredura= 50 mV/s. 

Os resultados obtidos amperometricamente com eletrodo de carbono vítreo 

polido (figura 36) também corroboram as conclusões acima, pois percebe-se um 

decréscimo constante do sinal obtido. Este fato não ocorre quando se analisa os 

resultados obtidos com o eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 par de 

depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS(figura 32A), não havendo tendência de 

perda de sinal. 
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Figura 36 - Injeções sucessivas de solução 1 mmol/L de nitrito em tampão 
acetato de sódio/ácido acético 0,1 mol/L (pH = 4,7) contendo 0,2 mol/L de 
perclorato de sódio, aplicando potencial de 750 mV (eletrodo de carbono 
vítreo polido). 

4.3. 5. Quantidade de Agente Modificador 

O excesso superficial (r) é dado por: 

r=Q/nFA (3) 

onde: Q é a carga envolvida no processo anódico, n é o número de elétrons 

envolvido no processo, F é a constante de Faraday e A é a área superficial do 

eletrodo [7 4]. 

O valor de Q foi obtido pela integração da onda anódica registrada do filme 

conforme pode ser observado na figura 37. 
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Figura 37 - Voltamograma cíclico com eletrodo modificado com 1 par de 
depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS, em solução tampão acetato de 
sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo NaClO4 0,2 mol/L. 
Componente anódico, enegrecido é a área integrada para cálculo da carga 
(Q). 

A quantidade de agente modificador que recobre a superficie do eletrodo 

modificado foi avaliada medindo-se a carga referente ao componente anódico em 

voltamograma registrado em eletrólito suporte. Considerando o número de elétrons 

envolvidos no processo catalítico (n = 4), visto que existem 4 grupos 

[Ru11u11(bipy)2Cl] na estrutura da Co-TRP [27], conforme pode ser observado na 

figura 12, e resultado estimado (para um par de depósito alternado) foi 

f = 3,5 X 10-9 mol/cm2
. 

4.3.6. Estabilidade do eletrodo modificado 

Para verificar a estabilidade do eletrodo modificado com Co-TRP/Zn-TPPS 

foram realizados voltamogramas cíclicos em diferentes dias - pelo período 

aproximado de 30 dias - utilizando o eletrodo para ensaios rotineiros, em solução 

tampão de acetato de sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo NaC1O4 0,2 

mol/L (figura 38). Não houve acondicionamento especial para o eletrodo e este ficou 

exposto ao ar durante o período em que não foi utilizado. 
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Figura 38 - Voltamogramas cíclicos obtidos em solução tampão acetato de 
sódio/ácido acético O, 1 mol/L contendo perclorato de sódio 0,02 mol/L nas 
seguintes datas : (A) 11/05/00, (B) 18/05/00, (C) 20/05/00 e (D) 06/06/00. 
Durante este período que não foi utilizado o eletrodo ficou exposto ao ar. 

A estabilidade para este tipo de eletrodo é excelente visto que após 1 O dias, 

ou seja, aproximadamente 40 horas de uso em ensaios rotineiros, a perda de sinal de 

corrente foi de apenas 7%. Após 30 dias, ou seja aproximadamente 90 horas, a perda 

de sinal de corrente não passou de 15,2%. 

4.3. 7. Estudo do processo de transferência de elétrons no eletrodo 

modificado 

Para este estudo, foi realizado um ensa10 cronoamperométrico utilizando 

eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 par de depósito alternado de Co

TRP /Zn-TPPS em solução tampão acetato de sódio/ácido acético (pH = 4, 7) 

contendo 0,2 mol/L de NaC1O4• O resultado obtido é apresentado na figura 39A. 

Segundo a equação de Cottrell, gráficos de I vs. t112
, devem consistir em uma reta 

[75] quando o processo de eletrodo é governado por difusão, ou seja todo o material 

que chega à superficie do eletrodo é prontamente oxidado ou reduzido em extensão 
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determinada pelas prermssas da equação de N emst. Este comportamento é 

observado, para tempos relativamente curtos, de acordo com a figura 39B. 
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Figura 39 - (A) Cronoamperograma realizado em sol. tampão acetato de 
sódio/ácido acético O, 1 mol/L contendo 0,2 mol/L de NaC1O4 com eletrodo 
de carbono vítreo modificado com 1 par de depósito alternado de Co
TRP /Zn-TPPS. (B) Análise dos dados da figura 39A, I vs f 112

. 

10 

Para corroborar com os dados anteriores e sendo o processo de redução 

eletroquímica do Fe(CN)6 +
4 reversível - além de bem conhecido na literatura -

foram realizados ensaios em diferentes velocidades de rotação com o eletrodo 

rotativo de platina modificado com 1 par de depósito alternado de Co-TRP/Zn

TPPS. Os ensaios foram realizados em solução tampão acetato de sódio/ácido 

acético (pH 4, 7) contendo 0,2 mol/L de NaC1O4 com 5 diferentes concentrações 

finais de ferrocianeto de sódio. Podem ser observados nos voltamogramas cíclicos 

da figura 40 os resultados obtidos para concentrações de ferricianeto de sódio 

O, l(A); 0,5(B); l(C); 5(D) e l0(E) mmol/L. 
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Figura 40 -Voltamogramas cíclicos obtidos com velocidades de rotação ( a) 
100, (b) 400, (c) 900, (d) 1600, (e) 2500, (f) 3600 e (g) 4900 rpm em (A) sol. 
tampão acetato de sódio/ácido acético (pH 4,7) contendo 0,2 mol/L de 
NaClO4 com concentração final de N~[Fe(CN)6] (A) O, 1, (B) 0,5, (C) 1, (D) 
5 e (E) 10 mmol/L. V= 50 mV/s. 
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Representando os dados obtidos nos voltamogramas cíclicos da figura 40 no 

gráfico de I versus ro 112 demonstrado na figura 41 para as diferentes concentrações 

de Na4(Fe(CN)6] , obtém-se retas que confmnam que, em uma faixa ampla de 

concentração ( 100 vezes), este íon continua apresentando cinética de reação rápida 

mesmo com o eletrodo de platina rotativo modificado com um par de depósito 

alternado de Co-TRP/Zn-TPPS. 
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Figura 41 - Gráfico de I vs. co112 obtido através de dados da figura 40, sendo 
que as retas verificadas são referentes as diferentes concentrações de 
N~[Fe(CN)6], (a) 0,1; (b) 0,5; (c) l ; (d) 5 e (e) 10 mmol/L. 

Experimentos similares foram realizados empregando-se nitrito como 

substrato e os resultados podem ser observados na figura 42. 
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Figura 42 -Voltamogramas cíclicos obtidos com velocidades de rotação (a) 
100, (b) 400, (c) 900, (d) 1600, (e) 2500, (t) 3600 e (g) 4900 rpm em (A) sol. 
tampão acetato de sódio/ácido acético (pH 4, 7) contendo 0,2 mol/L de 
NaC104 com concentração final de NaN02 (A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4 e (E) 5 
mmol/L. V= 50 mV/s. 
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Para avaliar a cinética do processo de oxidação do nitrito no eletrodo 

modificado foram representados os gráficos de I vs. ro 112 (Levich) e o gráfico r1 

versus ro-112 (Koutecky- Levich) [74] com dados obtidos a partir dos voltamogramas 

mostrados na figura 42. Os resultados podem ser observados na figura 43, onde 

percebe-se que o transporte de massa não é o fator que governa o processo global de 

eletrodo. 
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Figura 43 - Gráficos obtidos a partir de dados do voltamograma cíclico da 
figura 42. Tanto para (A) como para (B), as concentrações de NaNO2 são (a) 
1, (b) 2, (c) 3, (d) 4 e (e) 5 mmol/L em solução tampão acetato/ácido acético 
O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo NaCIO4 0,2 mol/L. 

a 

Observa-se pelos resultados apresentados nos voltamogramas da figura 40 

bem como no gráfico de I vs ro 112(Levich) que é apresentado na figura 41 que a 

oxidação do [Fe(CN)6]4- é controlada predominantemente pela difusão do substrato 

em solução. Já no caso do NO2- os resultados observados nos voltamogramas 

cíclicos da figura 42 bem como através do gráfico de I vs ro 112 (Levich) da figura 

43A e do gráfico de r 1 vs ro-112 (Koutecky - Levich) da figura 43B indicam a 

existência de um componente cinético que limita o processo global de eletrodo 
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envolvendo a transferência de elétrons. Este componente cinético pode ser a 

transferência de carga dos elétrons entre os complexos de rutênio, ou pela difusão do 

íon através do filme, ou ainda pela transferência de elétrons do nitrito para o 

complexo de rutênio existente no fihne. 

4.4. Determinação da Constante de Velocidade Referente à 

Oxidação do N02- no Eletrodo Modificado 

Com o auxílio da equação de Koutecky - Levich ( equação 4) é possível 

determinar o valor da constante de velocidade à oxidação do NO2- no eletrodo 

modificado. 

Verifica-se nesta equação que o coeficiente linear (a) é igual a (nF Akrcr' . 
Conseqüentemente a constante de velocidade para a reação eletrocatalítica (k) pode 

ser estimada através do coeficiente angular do gráfico de "a"( coeficientes lineares 

obtidos da figura 43B) vs. 1/C (figura 44). 

a= (nF Akrcr1 (5) 
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Figura 44 - Gráfico de coeficiente linear vs. C 1
, sendo que os coeficientes 

lineares foram obtidos através da regressão linear da figura 43B. 

Com base nos valores do coeficiente linear da figura 43B e através da 

equação de Koutecky-Levich (Equação 4), foi possível determinar para k o valor de 

3,4 X 103 mor1 S-I L. 

4.5. Coeficiente de Difusão do NO2-

Com os coeficientes angulares (b) obtidos da figura 43B e da equação 4, foi 

possível determinar o valor do coeficiente de difusão (D) igual a 

(1, 1 ± 0,5)xl0-5 cm2 s-1
, que apresenta a mesma ordem de grandeza observada na 

literatura que é igual a 1,33 x 10-5 cm2 s-1 [76]. 

Com a equação de Koutecky- Levich (equação 4) sabe-se que: 

(6) 

Portanto: 

D= (0,62 n F A b C v-116r312 (7) 
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4.6. Ensaios Quantitativos 

4. 6.1. Determinação de Nitrito em Tampão pH 4, 7 

Os primeiros ensaios quantitativos para determinação de nitrito foram 

realizados de acordo com o esquema apresentado na figura 15 deste trabalho, que é 

similar àquele apresentado por Azevedo et ai [38]. 

Aplicou-se ao eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 par de depósito 

alternado de Co-TRP/Zn-TPPS vs. eletrodo de Ag/AgCl o potencial de 750 mV. 

Ao fluxo carregador foram realizadas injeções sucessivas de solução tampão 

pH 4, 7 contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1, 3, 5, 7 e 9 µmol/L de N02- e a 

resposta amperométrica pode ser observada na figura 45. 
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Figura 45 - Resposta amperométrica em fluxo. Utilizando eletrodo de 
carbono vítreo modificado com 1 par de depósito alternado de Co-TRP/Zn
TPPS, no E= 0,75 V vs. Ag/AgCl, com injeções consecutivas de (A) l; (B) 
3; (C) 5; (D) 7 e (E) 9 µmol/L de N02-. Solução tampão acetato de 
sódio/ácido acético 0,1 mol/L contendo NaCl04 0,2 mol/L. Vazão do fluxo 
carregador= 2,4 cm-3/min. Volume da amostra= 130 µL. 
Dos resultados amperométricos obtidos foi possível traçar a curva 

analítica que está registrada na figura 46, onde percebe-se que a linearidade 

da curva é muito boa. 



<( 
e: 

80 

60 

,$ 40 e: 
~ ... 
o 
(.) 20 

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO- 63 

2 4 6 8 10 

Concentração de NO
2

- / µmol/L 

Figura 46- Curva analítica para nitrito obtida com dados da figura 45. 

Em sistema FIA foi possível determinar o limite de detecção de 1,4 µg/L de 

nitrito expressos em nitrogênio, ou seja 0,2 µmol/L de N02-. Verificou-se a 

repetibilidade do método (figura 47) utilizando a mesma solução carregadora à qual 

foram feitas injeções de solução 5 µmol/L de nitrito. Através destes resultados foi 

possível calcular o desvio padrão de 1,3%. 
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Figura 47 - Fiagramas obtidos para determinar a repetibilidade do método. 
Como eletrodo de trabalho foi usado carbono vítreo modificado com 1 par de 
depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS, eletrodo auxiliar de aço inoxidável, 
eletrodo de referência Agi AgCl em solução tampão acetato de sódio/ácido 
acético 0,1 mol/L (pH 4,7) contendo NaC1O4 0,2 mol/L e 5 µmol/L de nitrito. 
E= 0,75V. 
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4. 6.2. Determinação de Nitrito e Nitrato em Tampão pH 9,1 

Existe limitação quando utiliza-se a coluna redutora de cádmio/cobre para a 

redução de nitrato a nitrito. Esta redução só é quantitativa se o meio for neutro ou 

, ligeiramente básico para tanto pensou-se em utilizar como solução carregadora 

tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio 0,05 mol/L (pH 9,1) contendo 

perclorato de sódio 0,5 mol/L. 

Foram realizados ensaios amperométricos em fluxo utilizando eletrodo de 

carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn

TPPS polarizado em +O, 75V vs. Agi AgCl e eletrodo de aço inoxidável. As injeções 

da solução tampão hidróxido de amônio/cloreto de amônio 0,05 mol/L (pH 9,1) 

contendo perclorato de sódio 0,5 mol/L e 10, 30, 50, 70 e 90 µmol/L de N02-, ao 

fluxo carregador apresentaram os fiagramas que são apresentados na figura-48. Já 

para nitrato foi utilizada a mesma solução tampão anterior contendo 1 O, 30, 50, 70 e 

90 µmol/L de N03- e os fiagramas podem ser observados na figura 48. Com os 

resultados obtidos das figuras 48 e 49 foi possível traçar a curva analítica para N02-

e a curva analítica para N03 -, os quais estão registradas nas figuras 50 e 51. 
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Figura 48 - Resposta amperométrica em fluxo utilizando coluna redutora de 
Cd/Cu e eletrodo de carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos 
alternados de Co-TRP/Zn-TPPS, no E= 0,75 V vs. Ag/AgCl, com injeções 
consecutivas de (A) 10; (B) 30; (C) 50; (D) 70 e (E) 90 µmol/L de NO2-. 

Solução tampão NI-4Cl/ NI-4OH 0,05 mol/L(pH 9,1) contendo NaClO4 0,5 
mol/L. Vazão do fluxo carregador= 2,4 cm3/min. Vol. da amostra= 130 µL. 
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Figura 49 - Resposta amperométrica em fluxo utilizando coluna redutora 
Cd/Cu e eletrodo de carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos 
alternados de Co-TRP/Zn-TPPS, no E= 0,75 V vs. Ag/AgCl, com injeções 
consecutivas de (A) 10; (B) 30; (C) 50; (D) 70 e (E) 90 µmol/L de NO3-. 

Solução tampão N!LiCl/ NILiOH 0,05 mol/L(pH 9,1) contendo NaCIO4 0,5 
mol/L. Vazão do fluxo carregador= 2,4 cm3/min. Vol. da amostra= 130 µL. 

As curvas analíticas para NO2- (figura 50) e para NO3- (figura 51) 

apresentaram excelentes linearidades nestas condições e foram obtidas com os dados 

retirados dos fiagramas ( figuras 48 e 49). Porém deve-se ressaltar que ao utilizar 

solução tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio 0,05 mol/L contendo 

perclorato de sódio 0,5 mol/L curvas analíticas só foram obtidas em concentrações 

mais elevadas possivelmente devido à menor sensibilidade do eletrodo modificado 

em meio alcalino. 
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Figura 50 - Curva analítica para nitrito obtida com dados da figura 48. 
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Figura 51 - Curva analítica para nitrato obtida com dados da figura 49. 

Na tentativa de determinar a repetibilidade do método para as injeções de 

NO2- (figura 52) nestas condições, foram realizadas 21 injeções sucessivas de 

solução tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio O, 05 mol/L contendo 

perclorato de sódio 0,5 mol/L e 70 µmol/L de nitrito ao fluxo carregador. Porém 

pelos resultados obtidos foi possível verificar que ocorre tendência sistemática de 

perda na intensidade do sinal analítico, ocasionado provavelmente pela complexação 

do rutênio - presente na porfirina catiônica Co-TRP; visto que a amônia é um 

excelente complexante. 

Figura 52 - Fiagramas obtidos após injeções sucessivas de nitrito 
(70 µmol/L) ao fluxo carregador (solução tampão pH 9,1) passando pela 
coluna redutora de Cd/Cu, com vazão do fluxo carregador igual a 
2,4 cm3/min e volume da amostra = 130 µL. Foi utilizado eletrodo de 
carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos alternados de Co
TRP /Zn-TPPS polarizado em E= 0,75 V vs. Ag/AgCl. 
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A mesma tentativa foi realizada para determinar a repetibilidade para as 

injeções de NO3- (figura 53) nestas condições e para tanto foram feitas 23 injeções 

sucessivas de solução tampão (pH 9,1) com 70 µmol/L de nitrato ao fluxo 

carregador. 

Da mesma forma que para nitrito, ocorreu tendência sistemática de perda na 

intensidade de corrente e os prováveis fatos que provocam esta diminuição estão 

discriminados nos comentários referente à figura 52. 

Figura 53 - Fiagramas obtidos após mJeçoes sucessivas de nitrato 
(70 µmol/L) ao fluxo carregador (solução tampão pH 9, 1) passando pela 
coluna redutora de Cd/Cu, com vazão do fluxo carregador igual a 
2,4 cm3/min e volume da amostra = 130 µL. Foi utilizado eletrodo de 
carbono vítreo modificado com 3 pares de depósitos alternados de Co
TRP/Zn-TPPS polarizado em E = O, 75 V vs. Agi AgCI. 

4. 6.3. Determinação de Nitrato com Acerto de pH 

Devido aos problemas encontrados com a utilização da solução tampão 

cloreto de amônio/hidróxido de amônio (pH 9,1) e da necessidade de empregar 

solução neutra ou levemente alcalina na coluna redutora de Cd/Cu, pensou-se em 

usar solução acetato de sódio O, 1 mol/L como solução carregadora, visto que esta 

solução apresenta pH 8 e o acetato de sódio é reagente necessário na preparação da 

solução tampão acetato de sódio/ácido acético (pH 4, 7). 

Os ensaios seguintes foram realizados utilizando o esquema de aparelhagem 

apresentado na figura 17. Neste esquema utiliza-se solução de acetato de sódio 
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0,05 mol/L (pH = 8) como solução carregadora e, após a passagem desta pela 

coluna redutora de cádmio/cobre, é introduzida, por confluência, solução de ácido 

acético 1 mol/L para acerto do valor do pH para aproximadamente 4,5. Este valor foi 

verificado antes e após a passagem da amostra pelo sensor amperométrico utilizando 

papel indicador universal Merck. 

Para evitar maiores problemas com diluição da amostra o fluxo carregador 

apresentava vazão de 2, 7 mL/min e a vazão da solução de ácido acético era de 

0,5 mL/min. A princípio pensou-se que devido a este fato, ruído significativo 

aparece na resposta amperométrica como pode ser observado na figura 54, 

inviabilizando a utilização deste procedimento. Porém após análise mais detalhada o 

ruído pode ter ocorrido devido ao fato da solução não estar devidamente 

homogeneizada e para isso deve-se acoplar ao sistema um loop, que faz com que o 

percurso analítico seja maior, possibilitando assim melhor homogenização do fluxo 

carregador. 
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Figura 54 - Resposta amperométrica obtida utilizando sistema apresentado 
na figura 17, onde foram realizadas injeções sucessivas de solução acetato qe 
sódio 0,05 mol/L (pH 8) contendo perclorato de sódio 0,2mol/L e 1 mmol/L 
de N02· ao fluxo carregador. Após a passagem pela coluna redutora de 
cádmio/cobre ocorreu o ajuste do pH para ~ 4,5 utilizando solução de áciqo 
acético 1 mol/L. E = 750 m V. 
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4. 6.4. Solução Tampão pH 4, 7 X Solução Acetato pH 8 

Como os resultados anteriores não foram promissores pensou-se, em seguida, 

em utilizar uma única solução como carregadora, sem a necessidade de acerto do 

pH. 

Para tanto, foram realizados ensa10s amperométricos para comparar os 

resultados de intensidade de corrente quando injeta-se soluções contendo nitrito. 

Desta forma, foram realizadas injeções sucessivas de solução tampão acetato de 

sódio/ácido acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 

mmol/L de nitrito ao fluxo carregador (figura 55A). Em seguida foram realizadas 

injeções sucessivas de solução acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo 

perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de nitrito ao fluxo carregador (figura 

55B). 
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Figura 55 - Resposta amperométrica para comparar os resultados de 
intensidade de corrente injetando (A) solução tampão acetato de sódio/ácido 
acético O, 1 mol/L (pH 4, 7) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 
mmol/L de nitrito e (B) solução acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo 
perclorato de sódio 0,2 mol/L e 1 mmol/L de nitrito ao fluxo carregador. 

Pode-se verificar, nestas· figuras, que os resultados de intensidade de corrente 

obtidos utilizando estas duas soluções são similares. Desta forma toma-se mais 

prático utilizar solução acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo perclorato de 

sódio 0,2 mol/L, visto que utilizando esta solução não há necessidade de acerto do 

valor do pH em fluxo, pela adição de solução alguma. 
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Com isto a probabilidade de ocorrer algum problema como a diminuição da 

intensidade do sinal analítico ou o aparecimento indesejável de ruído é mínima. 

4. 6. 5. Resultados Obtidos Utilizando Solução Acetato (pH 8) 

4.6.5.1. Determinação de Nitrato e Nitrito empH 8 

Os ensaios para quantificar nitrato foram realizados conforme o esquema da 

figura 18. Para obter dados suficientes na prepararação da curva analítica foram 

injetadas soluções de acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo perclorato de 

sódio 0,2 mol/L e 10, 30, 50, 70 e 90 µmol/L de N03-, ao fluxo carregador. Os 

resultado destes ensaios, ou seja os fiagramas obtidos, podem ser observados na 

figura 56. 
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Figura 56 - Resposta amperométrica em fluxo utilizando coluna redutora de 
Cd/Cu e eletrodo de carbono vítreo modificado com 1 par de depósitos 
alternados de Co-TRP/Zn-TPPS, no E = O, 75 V vs. Agi AgCl, com injeções 
consecutivas de (A) 10; (B) 30; (C) 50; (D) 70 e (E) 90 µmol/L de N03-. 
Solução carregadora acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo perclorato 
de sódio 0,2 mol/L. Vazão do fluxo carregador = 2,4 cm3/min. Volume da 
amostra= 130 µL. 
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A curva analítica para nitrato (figura 57) obtida, apresentou equação I (nA) = 

0,25 + 0,053C e r2 = 0,99983, sendo a faixa de concentração de nitrato de 10 a 

90 µmoVL. Foi possível determinar o limite de detecção em 1 µmoVL e a 

repetibilidade de 1,5%. 
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Figura 57 - Curva analítica para nitrato obtida com dados da figura 56. 

Já para quantificar nitrito foi utilizado o mesmo esquema da figura 18, sem a 

presença da coluna redutora de Cd/Cu. Foram efetuadas injeções de solução de 

acetato de sódio O, 1 moVL (pH 8) contendo perclorato de sódio 0,2 moVL e 1, 3, 5, 7 

e 9 µmoVL de N02-, ao fluxo carregador. Os resultados destes ensaios, ou seja os 

fiagramas obtidos, podem ser observados na figura 58. 
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Figura 58 - Resposta amperométrica em fluxo utilizando eletrodo de 
carbono vítreo modificado com 1 par de depósitos alternados de Co-TRP/Zn
TPPS, no E= 0,75 V vs. Ag/AgCl, com injeções consecutivas de (A) 1; (B) 
3; (C) 5; (D) 7 e (E) 9 µmol/L de NO2·. Solução carregadora acetato de sódio 
O, 1 mol/L (pH 8) contendo NaClO4 0,2 mol/L. Vazão do fluxo carregador= 
2,4 cm3/min. Volume da amostra= 130 µL. 

A curva analítica para nitrito (figura 59) apresentou equação I (nA) = 0,49 + 

0,90 C e r2 = 0,99936, sendo a faixa de concentração de nitrito de 1 a 9 µmol/L. 
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Figura 59 - Curva analítica para nitrito obtida com dados da figura 58. 
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4.6.5.2. Repetibilidade e Linearidade do Método em pH 8 
Foram realizados ensaios para determinar a repetibilidade do método (figura 

60) utilizando solução de acetato de sódio O, 1 mol/L (pH 8) contendo perclorato de 

sódio 0,2 mol/L e com estes resultados foi possível calcular um desvio de 1,5%. O 

limite de detecção observado foi de O, 1 µmol/L. 
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Figura 60 - Fiagramas obtidos para determinar a repetibilidade do método. 
Como eletrodo de trabalho foi usado carbono vítreo modificado com 1 par de 
depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS, eletrodo auxiliar de aço inoxidável, 
eletrodo de referência Agi AgCl em solução acetato de sódio O, 1 mol/L 
(pH 8) contendo NaC1O4 0,2 mol/L e 5 µmol/L de nitrito. 

Para determinar a linearidade do método foram realizados ensaios em fluxo, 

injetando soluções de acetato de sódio O, 1 moVL (pH 8) contendo perclorato de 

sódio 0,2 mol/L e 1, 10, 100 e 1000 µmol/L ao fluxo carregador. 

Os resultados podem ser observados na figura 61, sendo que r2 = 0,99994. 

Com estes resultados percebe-se que a linearidade é muito boa para uma ampla faixa 

de concentração de nitrito. 
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Figura 61- Curva para demonstrar a linearidade do método. 

4. 6. 5. 3. Preparo das Amostras Reais 

Foram realizados ensaios em três tipos de amostras reais: saliva, água mineral 

e carne bovina salgada curada e seca. Em todas as amostras foram realizadas 

diluições, pois todas apresentavam concentrações altas se comparados os valores 

com a faixa de trabalho escolhida. 

Já para as amostras de carne curada foram utilizados dois procedimentos 

diferentes para a preparação das soluções. O primeiro procedimento foi a extração 

dos sais impregnados na referida carne, utilizando solução acetato de sódio O, lmol/L 

(pH 8) contendo perclorato de sódio 0,2 mol/L. No segundo procedimento foi 

realizada a extração e a desproteinização da amostra conforme metodologia descrita 

por Lara et ai [71] com posterior diluição da amostra em solução acetato (pH 8). 

Foram realizados dois tipos de procedimento de tratamento da amostra de 

carne curada para verificar se as proteínas interfeririam no ensaio com este eletrodo 

modificado. 
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4. 6. 5. 4. Resultados das Amostras Reais[77] 

Os ensaios das amostras reais foram realizados logo após a obtenção de dados 

para a construção de cada curva analítica. 

Os resultados de nitrato foram calculados descontando os valores de pico de 

corrente de nitrito visto que, ao determinar nitrato, determina-se em conjunto nitrito. 

Tabela 4 - Resultados da concentração de nitrato e nitrito, obtidos por meio 
de ensaios amperométricos e espectrofotométricos em amostras de água 
mineral e de saliva. 

Amostras Nitrito (µmol/L) Nitrato (µmol/L) 

A E-VIS A E-VIS Especificação 

Saliva 18,9 19,4 45,5 46,6 

Amostra 1* 51,5 53,6 50 

Amostra 2* 139, 1 138,3 140 

Amostra 3* 253,5 250,4 240 

Amostra 4* 117,0 113, 1 100 

Amostra 5* 318,9 316,8 330 

A = amperometria; E-Vis = espectrofotometria no vísivel; * água mineral. 

Tabela 5 - Resultados da concentração de nitrato e nitrito, obtidos por meio 
de ensaios amperométricos e espectrofotométricos em amostra de carne 
curada. 

Amostras Nitrito (mmol/Kg) Nitrato (mmol/Kg) 

A E-VIS A E-VIS 

Extração 1, 12 1, 16 11,04 11,81 

Extração + Desproteinização 1,32 1,45 12,84 12,20 

A = amperometria; E-Vis = espectrofotometria no vísivel 
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Comparando-se os resultados apresentados nas tabelas 4 e 5, percebe-se 

similaridade dos mesmos, portanto a aplicabilidade desta metodologia é viável. 

Além disto, os valores obtidos pelos dois métodos - espectrofotométrico e 

amperométrico - estão próximos das prováveis concentrações que são indicadas nos 

rótulos das águas minerais analisadas. 

Com os resultados para nitrato obtidos com o método de Griess e com o 

método amperométrico construiu-se o gráfico que compara os resultados desses 

ensaios, o qual é apresentado na figura 62. 
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Figura 62 - Gráfico que compara os métodos de Griess e amperométrico 
utilizando os resultados obtidos com a determinação de nitrato. 

Os resultados mostram que nos dois métodos encontrou-se quantidades 

muito próximas de analito, sendo que o coeficiente angular da reta é de 

0,9864. Com estes resultados e os desvios entre os métodos apresentados na 

tabela 6, verifica-se a boa confiabilidade do método amperométrico proposto. 
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Tabela 6 - Valores dos desvios encontrados entre o método de Griess e o 
amperométrico. 

Amostra Desvio/% 

Saliva -1, 18 

Amostra 1 * -1,96 

Amostra2* +0,29 

Amostra 3* +0,62 

Amostra 4* +1,72 

Amostra 5* +0,33 

Extração.t, -3,26 

Extração+ Desproteinização• +2,62 

Desvio médio 1,50 

* água mineral; •carne bovina salgada curada. 
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5. CONCLUSÕES 

Pela observação da figura 26, pode-se verificar que realmente há a 

necessidade da utilização de perclorato de sódio como contra-íon, pois somente 

pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS não são suficientes para 

minimizar de forma eficaz a solubilização das porfirinas. 

Nota-se, na figura 27, que o processo eletroquímico envolvendo a oxidação 

do NO2- é observado de forma mais eficaz em eletrodo de carbono vítreo modificado 

com Co-TRP/Zn-TPPS do que em relação ao mesmo eletrodo sem modificação, 

visto que ocorre a intensificação de corrente. 

Com os resultados apresentados na figura 29 e o gráfico apresentado na figura 

30, que trata do número de pares de depósitos alternados, nota-se que 1 par de 

depósito alternado de Co-TRP/Zn-TPPS é a melhor opção de modificação, visto que 

com 1 par a intensidade de corrente para nitrito é aproximadamente duas vezes 

maior do que aquela observada para 3 pares de depósitos alternados. Ainda nesta 

figura percebe-se o decaimento exponencial quando aumenta-se o número de pares 

de depósitos alternados. 

Os ensaios que informam sobre a estabilidade deste filme e que são 

apresentados na figura 3 8, demonstram que os resultados são promissores visto que, 

após 40 horas de uso, o eletrodo modificado apresentou diminuição na intensidade 

de sinal na ordem de 7% provocado provavelmente pela solubilização do filme. Este 

resultado pode ser considerado excelente. 

Outros ensaios importantes realizados foram aqueles para verificar a 

homogeneidade e permeabilidade do filme e que são apresentados na figura 33. 

Nestes resultados percebe-se que filmes mais espessos são menos permeáveis e 

estes resultados são concordantes com aqueles previstos no trabalho de eletrodos 

modificados com Ni-TRP, que indicam que a permeabilidade do filme diminui 

devido ao arranjo compacto das moléculas do filme[56]. 
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Sabe-se, pela literatura, que a cinética de reação do [Fe(CN)6]4- é rápida e isto 

ocorre mesmo com o eletrodo modificado com 1 par de depósitos alternados de Co

TRP/Zn-TPPS, conforme pode-se verificar na figura 40 e no gráfico de I x ro 112 que é 

apresentado na figura 41. 

Entretanto, pela análise da figura 42 e do gráfico apresentado na figura 43B 

percebe-se que o transporte de material até a superfície do eletrodo não é o fator 

limitante para a oxidação do nitrito. A cinética de reação para este íon é lenta 

quando utilizam-se eletrodos não modificados e este fato se confirma para eletrodos 

modificados. Com estes resultados pode-se afirmar que o processo limitante para o 

nitrito é a transferência de elétrons no interior do filme que recobre o eletrodo. 

Os resultados obtidos amperometricamente para a quantificação de nitrato e 

nitrito em saliva, água mineral e em carne curada, podem ser considerados bons. 

Esta conclusão baseia-se na observação dos resultados apresentados nas tabelas 4 e 

5, bem como na confiabilidade do método proposto, quando observa-se o valor do 

desvio médio (tabela 6) obtido entre os métodos espectrofotométrico e o 

amperométrico na determinação de nitrato e da comparação gráfica (figura 62) entre 

os dois métodos. 

Segundo a legislação vigente as concentrações máximas permitidas de nitrato 

e nitrito em águas de mananciais são respectivamente 220 µmol/L e 30 µmol/L, 

ambos expressos em N [78]. Os resultados indicaram que o limite de detecção para 

nitrito é de 0,2 µmol/L expresso em N, sendo estes valores muito abaixo dos limites 

permitidos pela legislação. 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

~ Otimizar o sistema FIA proposto. 

Neste sistema pode-se realizar estudo 1mnuc10so alterando dois fatores 

importantes: o volume da alça de amostragem e a vazão do fluxo carregador. Com a 

otimização do sistema pode-se obter melhores resultados para aumentar a 

sensibilidade do método. 

~ Utilizar microeletrodos modificados com pares de depósitos alternados de 

Co-TRP/Zn-TPPS na detenninação quantitativa de nitrato e nitrito. 

Com o advento da fabricação de Inicroeletrodos, ganho adicional em 

sensibilidade pôde ser verificado uma vez que ao elevado fluxo de material 

originado pela difusão convergente associa-se a efetiva discriminação de processos 

capacitivos em razão dos baixos valores da capacitância da dupla camada elétrica. 

Desta forma, a razão sinal faradaico/ruído atinge valores mais favoráveis 

justificando o emprego de Inicroeletrodos como sensores amperométricos, 

observando-se como conseqüência a melhoria nos limites de detecção nas 

detenninações analíticas. 

Os resultados obtidos até o momento utilizando eletrodos com dimensões 

convencionais modificados com pares de depósitos alternados de Co-TRP/Zn-TPPS 

são bastante favoráveis. A utilização de Inicroeletrodos modificados com estas 

metaloporfirinas pode melhorar ainda mais a sensibilidade das determinações 

analíticas. 

~ Determinar quantitativamente nitrato e nitrito em águas do Ribeirão dos 

Pires. 

Este ribeirão está localizado no município de Ribeirão Pires na Região do 

Grande ABC e corta o município ao qual cedeu o nome. Tem sua nascente no bairro 

do Pilar Velho e faz parte da bacia hidrográfica do Reservatório da Billings. 
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Os esgotos do núcleo central do município são tratados pelo processo 

anaeróbico de fluxo ascendente, antes de serem depositados neste rio. Esta estação 

de tratamento de esgotos (ETE) tem como capacidade máxima o atendimento de 

esgotos produzidos por 40 mil habitantes, porém devido a problemas operacionais a 

ETE está trabalhando com 50% da capacidade máxima, ou seja tratando somente o 

esgotos produzido por 20 mil habitantes. Segundo o senso de 1996, o município tem 

mais de 100 mil habitantes. 

Este processo de tratamento de esgotos visa somente a eliminação da matéria 

orgânica e sólidos, não havendo assim preocupação de minimizar a contaminação 

por outros poluentes. 

O Ribeirão dos Pires recebe ainda dejetos industriais, como por exemplo, de 

empresas que produzem embutidos e que utilizam como um dos conservantes desses 

alimentos o nitrito de sódio. Este ribeirão como outros rios, riachos e córregos de 

municípios da região deságuam na Represa Billings que é uma das poucas fontes de 

mananciais da Grande São Paulo. 

Devido a estes fatores e a problemas ocasionados com concentrações 

relativamente altas de nitrato e nitrito em águas mananciais, toma-se necessário o 

monitoramento destes íons no referido riacho. 
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