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RESUMO

Martins, P.R. Preparação de Hidróxidos Mistos Nanoestruturados de Níquel/Cobalto e
Desenvolvimento de Sensores FIA Amperométricos. 2012. 210p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo,
São Paulo.
Nesta tese foram desenvolvidos sensores amperométricos baseados em porfirinas
supramoleculares e hidróxido de níquel nanoestruturado e estabilizado na fase alfa, bem como
novos materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e cobalto nanoetruturados e
estabilizados na fase alfa. Também, um analisador FIA amperométrico, foi desenvolvido em
colaboração com o Laboratório de Instrumentação Analítica do IQ-USP, para a determinação
e quantificação de SO2 livre em amostras reais, como vinhos, águas de coco e sucos de frutas.
Os sensores amperométricos baseados em porfirinas supramoleculares foram
empregados na determinação de SO2 livre, presente em sucos de frutas e águas de coco,
utilizando um sistema FIA amperométrico. O sistema FIA amperométrico foi constituído de
um injetor manual, uma cela amperométrica em fluxo integrada a uma unidade de difusão de
gases e um fluxo de uma solução de ácido sulfúrico e de uma solução de eletrólito. Possíveis
interferentes como ácido ascórbico, catecol, glicose e benzoato de sódio foram avaliados antes
de iniciar as análises das amostras reais. Os resultados das análises foram comparados com o
método oficial Monier-Williams. Os níveis de SO2 livre encontrados nas amostras estavam de
acordo com o que é preconizado pela Legislação Brasileira.
Os eletrodos de FTO, modificados com hidróxido de níquel estabilizado na fase alfa,
foram utilizados como sensores amperométricos para a determinação de glicose, usando um
sistema FIA amperométrico. Estes sensores apresentaram excelentes respostas lineares em
concentrações inferiores a 100 M. Ainda estes sensores têm apresentado uma sensibilidade
específica muito elevada para a glicose, provavelmente associada com a sua natureza

nanoestruturada, e consequêntemente sua área superficial aumentada. No entanto o eletrodo
modificado apresentou uma tendência de mudar de fase, da fase meta-estável alfa para a fase
termodinamicamente estável beta, com o aumento da concentração de glicose.
Novos materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e cobalto estabilizados na
fase alfa também foram desenvolvidos. A partir de técnicas como difratometria de raio-x e
Microbalança Eletroquímica de Cristal de Quartzo (MECQ) foi possível determinar a fase
polimórfica dos materiais. Técnicas como AFM e MEV demonstraram que estes materiais são
formados por nanopartículas com tamanhos de 5 nm. Estes nanomateriais apresentaram uma
maior quantidade de carga específica, em comparação com o hidróxido de níquel puro.
E por último um analisador FIA amperométrico automatizado foi desenvolvido para a
realização de análises de SO2 livre em amostras líquidas. Este analisador é composto por
reservatórios de soluções, sistema de amostragem, sistema de propulsão das soluções, cela
FIA amperométrica integrada a uma unidade de difusão de gases, um sensor amperométrico,
além de placas controladoras, mini-potenciostato e um software para controlar o equipamento.
Uma elevada reprodutibilidade foi alcançada para análises sequenciais de uma amostra, mas
quando a amostra foi trocada a reprodutibilidade foi muito baixa, sendo necessário mais
desenvolvimento do sistema FIA automatizado nesta área.

Palavras-chave: Porfirinas supramoleculares; Análise por Injeção em Fluxo; -Ni(OH)2;
Hidróxidos mistos de níquel e cobalto; Nanopartículas; Materiais nanoestruturados,
Analisador FIA amperométrico.

ABSTRACT

Martins, P.R. Preparation of Nanostructured Nickel/Cobalt Mixed Hydroxides and
Development of FIA Amperometric Sensors. 2012. 210p. PhD Thesis - Graduate Program
in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.
New nanomaterials based on mixed nickel and cobalt hydroxides stabilized in the
alpha phase, as well as amperometric sensors based on supramolecular porphyrins and
stabilized alpha nickel hydroxide were developed in this thesis. An amperometric FIA sulfite
analyzer was also developed in colaboration with of Group of Analytical Instrumentation of
IQ-USP, for determination of free SO2 present in liquid samples such as wine, coconut water
and fruit juices.
The amperometric FIA system is constituted by manual injector, amperometric FIA
cell with integrated gas diffusion unit and amperometric sensor based on supramolecular
porphyrins, whereas sulfuric acid and electrolyte were used as reactive and carrier solution.
Some species such as ascorbic acid, cathecol, glucose and sodium benzoate were evaluated as
possible interferents before starting the analyses of real samples. The results were compared
with those obtained with the official Monier-Williams method. The concentrations of free SO2
found in fruit juices and coconut water were in accordance with Brazilian law.
The amperometric FIA sensors for determination of glucose were based on FTO
electrodes modified stabilized alpha nickel hydroxide, which presented excellent linear
responses at concentrations below 100 M. These sensors have shown a very high specific
sensitivity for glucose probably associated with their nanostructured nature, and consequent
enhanced surface area. Nevertheless, the electrode material was shown to have an increasing
tendency to change from alpha to the beta phase as function of the glucose concentration.
New materials based on mixed nickel and cobalt hydroxides, stabilized in the alpha

phase was prepared and characterized by techniques such as X-ray diffraction,
thermogravimetric analysis and Electrochemical Quartz Crystal Microbalance to determine
their polymorphic phase. The nanostructured nature of the mixed nickel and cobalt hydroxide
materials was confirmed by microscopy techniques such as AFM and SEM. These new
materials showed a high specific charge, in fact higher than of nanostructured stabilized alpha
nickel hydroxide.
An amperometric FIA sulfite analyzer system for liquid samples consisting of solution
reservoirs, a sampling system, a solution propulsion system, an amperometric FIA cell with
integrated gas diffusion unit, an amperometric sensor based on supramolecular porphyrins, in
addition to controller boards, a mini-potentiostat and control software, was developed and
tested for determination of free SO2. High reproducibility was achieved for sequential
analyses of a sample but the reproducibility after exchange of samples was relatively low,
needing further developments in the sampling system.

Keywords: Supramolecular Porphyrins; Flow Injection Analysis; -Ni(OH)2; Mixed Nickel
and Cobalt Hydroxides; Nanoparticles; Nanostructured materials, Amperometric FIA
Analyzer.
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1 – Introdução
1.1 – Nanociência e Nanotecnologia
O ano de 1959 pode ser considerado um marco para o nascimento da nanociência e da
nanotecnologia. Na Reunião Anual da American Physical Society, daquele ano, o físico norte
americano Richard Feynman proferiu a famosa palestra intitulada “There's plenty of room at
the bottom" ou em português “Há muito mais espaço lá embaixo” [1]. Richard Feynman
considerava que um dia seria possível realizar a manipulação da matéria ao nível de átomos e
de moléculas, e imaginou suas consequências na produção de novos materiais e aplicações.
Por exemplo, Feynman desenvolveu um raciocínio para mostrar que poderíamos condensar
toda a informação contida na enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete, se utilizássemos
caracteres 25 mil vezes menores. Mas as ideias e conceitos formulados por Feynman acerca
da nanotecnologia não obtiveram um impacto imediato.

Figura 1: Logomarca da empresa IBM, obtida a partir da manipulação de 35 átomos de xenônio.

Somente anos mais tarde, com a evolução da ciência e da tecnologia, e em particular
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da instrumentação, com o desenvolvimento dos microscópios de tunelamento e de força
atômica [2], tornou-se possível a visualização e manipulação de objetos na escala nanométrica
[3, 4], abrindo assim as fronteiras para essa nova dimensão. Tal avanço foi tão notório que no
ano de 1989, pesquisadores da IBM conseguiram manipular 35 átomos de xenônio sobre uma
superfície de níquel, escrevendo a logomarca da empresa com átomos (Figura 1).
Desta forma, a nanotecnologia pode ser definida como a tecnologia decorrente da
manipulação da matéria, na escala de 1 a 100 nm, gerando novos materiais e produtos. Nesse
novo universo não é a composição química média do material que dita as suas propriedades,
mas sim o tipo de nanoestruturas que o constituem e como eles interagem entre si. Em muitos
casos isso implica na capacidade de preparar, caracterizar e estudar os materiais, praticamente
com precisão ao nível atômico.

Figura 2: Dimensões representativas de folhas até as suas cadeias de DNA, em várias escalas.

A palavra nano é de origem grega e significa anão, também utilizada como prefixo de
notação científica, onde um nanômetro equivale a um bilionésimo do metro. Desta forma,
percebemos, por exemplo, que as estruturas de DNA invisíveis a olho nú, na escala
nanométrica apresentam-se como incríveis entidades com cerca de 100 nm, conforme
mostrado na Figura 2.
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A preparação de nanomateriais pode ser realizada tanto pela abordagem física, como
pela abordagem química, sendo denominadas respectivamente top-down (“de cima para
baixo”) e bottom-up (“de baixo para cima”). A abordagem top-down utiliza materiais
macroscópicos (bulk) e mediante a manipulação destes por processos físicos, por meio de
moldagem e desgaste, são obtidos materiais com características nanométricas. Já a abordagem
bottom-up, utiliza os princípios da automontagem, ou seja, átomos e moléculas podem atuar
como blocos de construção e assim gerar estruturas nanométricas a partir de interações
químicas [1, 5]. Neste sentido, a estratégia “bottom-up” da nanotecnologia pode ser baseada
nos princípios da Química Supramolecular.

1.2 – Química Supramolecular e dispositivos moleculares
Sem dúvida alguma, uma das características mais importantes dos sistemas biológicos
é a organização estrutural, que vai desde a montagem das biomoléculas com vários
componentes até a disposição das mesmas ao longo das membranas celulares e a
compartimentalização dos processos. A associação de vários componentes nas biomoléculas
permite que eles atuem de forma cooperativa e sinergética, na qual a ação de cada constituinte
extrapole o seu limite individual, passando assim para o plano supramolecular. Desta forma
inspirando-se nos sistemas biológicos, Jean-Marie Lehn [6] conceituou a química
supramolecular como sendo “a química além da molécula”.
A associação molecular através de grupos que se reconhecem quimicamente é uma
forma eficiente de promover a automontagem de sistemas organizados. Desta maneira, a
química supramolecular utiliza uma abordagem centrada na associação de espécies
moleculares, visando à obtenção de uma determinada propriedade ou funcionalidade não
encontrada nas moléculas isoladas, devido aos efeitos de associação e de organização
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estrutural. Tais estruturas são mantidas por interações como forças de van der Waals, ligações
de hidrogênio, interações eletrostáticas ou coordenativas. Neste sentido, supermoléculas são
projetadas com propriedades específicas tais como automontagem, reconhecimento
molecular, transformação, transporte e sinalização. Desta maneira, dispositivos moleculares
podem ser obtidos através dos princípios da química supramolecular.
Estes dispositivos podem ser definidos como estruturas organizadas, constituídas por
espécies químicas funcionalmente integradas, através do arranjo adequado de componentes
moleculares específicos [6]. Assim, a propriedade deve ser uma decorrência da organização
funcional de cada componente no espaço e no tempo. Tais dispositivos podem ser ativados
pela luz, elétrons ou íons, de modo que podem ser classificados como dispositivos fotônicos,
eletrônicos ou iônicos, respectivamente [6-8].
Dois tipos de componentes são necessários para o desenvolvimento de dispositivos
moleculares: os componentes ativos e os estruturais. Os componentes ativos são aqueles
responsáveis pela realização das etapas que levam à execução de um dado processo, ou seja,
absorção ou emissão de luz, transferência de elétrons ou de energia, absorção ou liberação de
íons. Por outro lado, os componentes estruturais são necessários para organizar os
componentes ativos no espaço, criando sítios que promovam a aproximação dos substratos,
com a orientação e a energia adequadas para a realização da transformação desejada. Isso
pode ser realizado utilizando-se ligações covalentes e/ou por meio de reconhecimento
molecular. Deve-se frisar, contudo, que os dispositivos moleculares executam apenas
operações simples, como: separar cargas, transportar elétrons ou energia. Logo, pode-se fazer
uma analogia com os componentes eletrônicos, que quando organizados ou incorporados em
sistemas de maior complexidade, podem gerar dispositivos capazes de executar funções mais
complexas.
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1.4 – Eletrodos Quimicamente Modificados
O termo Eletrodo Quimicamente Modificado (EQM) surgiu em meados dos anos
1970, identificando assim, um conjunto de dispositivos que possuíam espécies quimicamente
ativas imobilizadas na sua superfície [9]. Desta forma, tornou-se possível transferir as
propriedades eletrocatalíticas de espécies moleculares para os eletrodos, pois neste caso, as
espécies oxidadas ou reduzidas geradas eletroquimicamente na superfície do substrato irão
mediar os processos de oxidação e de redução.
A habilidade de manipular as propriedades dos EQMs pode levar a uma variedade de
efeitos interessantes, dentre os quais se destacam a eletrocatálise, a prevenção de
envenenamento da superfície e a seletividade [10-12]. Dentre os vários métodos para a
modificação da superfície dos eletrodos [13-15], podemos destacar os métodos de LangmuirBlodgett, automontagem e ligação covalente.
a) Filmes de Langmuir-Blodgett
Filmes de Langmuir-Blodgett são preparados através da transferência organizada de
moléculas para a superfície de um eletrodo. Nesta técnica, moléculas anfifílicas são
dissolvidas em um solvente orgânico volátil, e posteriormente dispersas sobre a superfície da
água, contida em um recipiente. Após comprimir este filme na interface água/ar, as moléculas
irão preferir ficar em sua conformação mais estável, ou seja, a região hidrofílica irá interagir
com a superfície da água, enquanto que a região hidrofóbica será projetada para cima. Este
filme comprimido na superfície da água possui espessura semelhante ao comprimento da
molécula dispersa, ou seja, é monomolecular, e pode ser transferido lentamente para um
substrato adequado, com características hidrofílicas ou hidrofóbicas. Estes filmes produzidos
pelo método de Langmuir-Blodgett têm sido utilizados em estudos de fenômenos de
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transporte [16], atividade enzimática [17] e reconhecimento molecular [17-21].
b) Automontagem
A modificação da superfície de um eletrodo por adsorção espontânea é chamada
atualmente de automontagem, sendo um dos métodos mais utilizados para a modificação da
superfície de eletrodos. Este método refere-se à forte adsorção de moléculas na superfície do
eletrodo. Como exemplos podemos citar a adsorção de tiolatos em ouro [22, 23] e olefinas em
platina [24, 25].
Um mecanismo geral de adsorção de tiolatos em ouro é apresentado na Figura 3. Este
processo é caracterizado por duas etapas: a primeira é a interação do grupo tiol com a
superfície do ouro, direcionando assim a formação de uma camada desordenada (Figura 3 A –
C). Nesta etapa, a densidade de moléculas ainda é relativamente baixa de modo que tendem a
se orientar paralelamente a superfície de ouro. A segunda etapa (Figura 3 D – E) é uma etapa
mais lenta no qual ocorre um rearranjo das moléculas devido à atuação das forças de van der
Waals e o aumento da concentração superficial. Estas interações laterais tendem a orientar as
moléculas mais perpendiculares a superfície, permitindo assim um maior empacotamento das
mesmas. A combinação da interação do grupo tiol com a superfície de ouro e as interações de
van der Waals que ocorrem entre as moléculas, levam a um equilíbrio de adsorção/dessorção
caracterizado pela formação de uma monocamada ordenada e estável de moléculas na
superfície.
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Figura 3: Mecanismo de adsorção de alcanotióis na superfície do ouro.

Ainda a técnica de automontagem pode ser utilizada para a obtenção de filmes
automontados por interação eletrostática. Este método foi desenvolvido por Decher e
colaboradores [26], onde as moléculas utilizadas para modificar a superfície do substrato,
deveriam conter grupos iônicos em sua composição. Neste método, o substrato é mergulhado
em uma solução contendo um sal da substância a ser depositada, sendo a carga da mesma
contrária a carga do substrato, para que ocorra uma adsorção eletrostática. Posteriormente, o
substrato modificado é lavado a fim de retirar o excesso de material, então este é seco e
mergulhado em uma solução de um composto de carga contrária à da espécie utilizada na
primeira deposição. Assim, é gerado um filme formado por camadas moleculares catiônicas e
aniônicas, alternadamente adsorvidas.
c) Ligação covalente
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Outra forma de imobilização do agente modificador na superfície do eletrodo é por
ligação covalente. Moléculas contendo Si-Cl ou Si-OCH3 podem se ligar a superfícies
funcionalizadas com grupos -OH, formando ligações Si-O e liberando HCl ou metanol
respectivamente. Por outro lado, eletrodos a base de carbono apresentam grupos funcionais
contendo oxigênio, tais como: ácidos carboxílicos, fenóis e hidroxilas que são passíveis de
modificação (Figura 4).

Figura 4: Modificação de um eletrodo de carbono com aminas.

O método de modificação via ligação covalente gera filmes mais estáveis que os
outros métodos. Contudo requer um maior tempo e gera no máximo uma monocamada
imobilizada na superfície do eletrodo.
Alternativamente,

ainda

há

a

possibilidade

de

modificar

o

eletrodo

eletroquimicamente. A transferência de elétrons é utilizada para ativar uma reação química
heterogênea. O filme será formado logo após ser gerada uma espécie altamente reativa devido
à oxidação ou a redução da molécula modificadora em solução, ou da superfície do eletrodo
contendo grupos funcionais.
Várias técnicas são utilizadas para caracterizar EQMs, dentre as quais podem ser citadas
microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de
força atômica, espectroscopia infravermelho e ultravioleta-visível, dentre outras. Podemos
também citar os métodos eletroquímicos de caracterização, como a espectroscopia de
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impedância eletroquímica e a voltametria cíclica, sendo esta última uma das técnicas
eletroquímicas mais utilizadas para este fim.

1.5 – Técnicas eletroquímicas
1.5.1 – Voltametria Cíclica
A voltametria cíclica é uma técnica eletroquímica, que consiste no registro de uma
corrente elétrica, que passa no eletrodo de trabalho, imerso em uma solução do composto de
interesse, quando neste é aplicado um potencial que varia continuamente com o tempo a uma
velocidade de varredura constante. A variação deste potencial conduzirá a ocorrência de
reações de oxidação ou de redução (reações faradáicas) das espécies eletroativas presentes na
solução [27].

Figura 5: Voltamograma cíclico de um composto apresentando processo redox monoeletrônico reversível.

Um voltamograma cíclico típico de uma espécie eletroativa em solução está
representado na Figura 5. A varredura de potencial inicial ocorre no sentido anódico, a partir
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de um potencial em que a composição do meio não é alterada, ou seja, se encontra na forma
reduzida. A varredura de potencial no sentido anódico, torna o eletrodo progressivamente
mais positivo, ou seja, a energia de Fermi dos elétrons no eletrodo de trabalho torna-se
gradativamente mais negativa. À medida que a energia do elétron no eletrodo (energia de
Fermi) se aproxima da energia dos elétrons da espécie reduzida em solução, a transferência de
elétrons da espécie reduzida para o eletrodo, vai se tornando cada vez mais favorecida e
rápida, gerando desta forma a espécie oxidada (2 – 3). Mas a corrente que se desenvolve no
sentido anódico não cresce indefinidamente, pois a concentração da espécie reduzida diminui
e a concentração da espécie oxidada aumenta próxima a superfície do eletrodo. Isto gera um
gradiente de concentração, que induz a migração da espécie oxidada para o seio da solução, e
da espécie reduzida para a superfície do eletrodo. Contudo, este processo de difusão é um
processo muito lento e a corrente atinge o seu máximo, seguido de uma queda (4 – 5), devido
à chegada das espécies reduzidas na superfície do eletrodo passar a ser controlada pela
difusão das mesmas (corrente difusional). Durante o tempo em que o eletrodo de trabalho
permaneceu com um potencial positivo acima do potencial redox, uma camada difusional
espessa da espécie oxidada foi gerada na superfície do mesmo, cujo gradiente de concentração
diminui da superfície do eletrodo para o seio da solução. Desta forma, quando o sentido de
varredura é invertido (5) uma onda catódica (6 – 10) é observada, devido à redução da espécie
oxidada gerada na varredura inicial [27].
O perfil do voltamograma cíclico da Figura 5 somente é válido para espécies em
solução. Quando a espécie de interesse está imobilizada na superfície do eletrodo, o perfil do
voltamograma cíclico assemelha-se ao mostrado na Figura 6.
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Figura 6: Voltamograma cíclico ideal para uma espécie eletroquimicamente ativa, imobilizada na superfície do
eletrodo.

Um voltamograma cíclico ideal de uma espécie eletroquimicamente ativa, imobilizada
na superfície de um eletrodo, é apresentado na Figura 6. Podemos observar que as ondas
anódica e catódica apresentam forma de sino e são simétricas, não apresentando deslocamento
entre os potenciais de pico anódico e de pico catódico, e a largura da onda a meia altura
(EFWHM) corresponde a 90,6/n mV. Geralmente este tipo de comportamento é esperado para
filmes finos, ou para filmes que apresentam uma monocamada ou submonocamada
recobrindo o eletrodo [27].
A concentração superficial pode ser facilmente calculada, integrando-se a área sob a
onda voltamétrica, onde Q = quantidade de carga (C),  = concentração superfícial (mol/cm2),
n = número de elétrons, F = constante de Faraday (96.484,86 C/mol), A = área do eletrodo
(cm2).
Embora esta técnica forneça muitas informações a respeito do comportamento
eletroquímico de uma espécie em solução ou imobilizada na superfície de um eletrodo, ela
ainda é uma técnica pouco sensível quando utilizada para fins eletroanalíticos. Neste sentido,
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métodos de análise em fluxo aliados a amperometria [28] têm ganhado notoriedade, devido a
sua grande sensibilidade e baixos níveis de detecção alcançados na determinação de espécies
de interesse biológico, clínico e ambiental.

1.5.2 – Análise por Injeção em Fluxo
A análise por injeção em fluxo (FIA) foi desenvolvida em 1975 por Rüzicka e Hansen
[29], marcando assim, um grande avanço na área de análise em fluxo contínuo nãosegmentado. Mesmo após três décadas a partir do seu desenvolvimento, esta técnica ainda
vem se mostrando uma grande ferramenta analítica, sendo possível realizar um grande
número de análises por hora e possibilitar um elevado grau de automação [30-34].

Figura 7: Esquema do sistema FIA cujo registro típico é um pico cuja área (A) ou a altura (H) são diretamente
proporcionais à concentração da amostra.

Um sistema FIA básico constituído de um injetor manual, um sistema para
movimentação dos fluxos transportadores (bomba peristáltica ou ação da gravidade) e um
detector é apresentado na Figura 7. Este sistema baseia-se na injeção da amostra em um fluxo
transportador, formando uma zona de dispersão de amostra, que é transportada até o detector
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para a análise. Este irá registrar um sinal de corrente, absorvância ou outro parâmetro em
função do tempo, gerando sinais cada vez que a zona de dispersão atingir o detector. A altura
máxima é diretamente proporcional à concentração da substância, desde que, as condições
experimentais sejam mantidas constantes.
Uma resposta FIA típica é mostrada na Figura 8. Quando a zona de dispersão atinge o
detector, este irá produzir uma resposta, um sinal transiente, que subirá rapidamente (1)
atingindo um ápice correspondente à concentração máxima da amostra (2), localizada na parte
central da zona de dispersão, seguido então de uma queda de sinal, decorrente da diminuição
da concentração da amostra, e posterior lavagem do sistema (3). Finalmente, o sinal
correspondente ao da solução carreadora pura é restabelecido, conforme Figura 8.

Figura 8: Etapas de formação do sinal transiente no sistema FIA. No detalhe: diferentes gradientes de
concentração da amostra na solução transportadora.

A forma do sinal transiente é resultante principalmente da dispersão que a zona de
amostra sofre no fluxo transportador. A zona de amostra ao sofrer dispersão, irá adquirir um
formato de “projétil de revólver” como mostrado na Figura 9. Este formato é proveniente de
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dois componentes: um axial e outro radial. No componente axial, as camadas centrais da zona
de amostra movem-se com o dobro da velocidade linear média das camadas que estão
próximas as paredes do tubo (componente radial), por esse motivo a zona de amostra possui
este formato, gerando assim um pico assimétrico quando a zona de amostra passa pelo
detector.

Figura 9: Dispersão da zona de amostra ao longo do percurso analítico.

A eficiência do sistema FIA pode ser analisada pela dispersão, um fenômeno que deve
ser minimizado para maximizar o sinal e minimizar o tempo de análise. O coeficiente de
dispersão (D) fornece uma informação do quanto à amostra original foi diluída no fluxo,
durante o percurso entre a injeção da amostra e a detecção.
Desta maneira, o coeficiente de dispersão (D) refere-se à razão entre a concentração da
amostra antes (Cº) e após o processo de dispersão (Cmáx).
D= Cº / Cmáx
Valores de coeficientes [35] de dispersão abaixo de 3 indicam sistemas com baixas
dispersões: de 3 a 10 são classificadas como médias, e acima de 10 muito elevadas. Vários
fatores influenciam a dispersão da zona de amostra como as dimensões e configurações dos
canais condutores, as vazões dos fluxos transportadores, o volume de amostra injetado,
temperatura e viscosidade da amostra inserida.
Para realizar a movimentação das soluções transportadoras, bombas peristálticas ou
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simplesmente a ação da gravidade podem ser utilizadas. Esta última é melhor, pois as bombas
peristálticas geralmente introduzem pulsos no sistema, aumentando assim a relação
ruído/sinal que interferem nas medidas, principalmente em baixas concentrações do analito.
Os injetores podem ser manuais ou automáticos, sendo que os automáticos podem ser
ajustados de modo a se obter resultados mais reprodutíveis, além de facilitar as análises.
Além disso, a técnica FIA utiliza volumes muito pequenos de amostra, tipicamente na
faixa de 100 a 200 µL. Geralmente pode se trabalhar com volumes maiores de amostra do que
os citados acima, isto ocorre quando se almeja uma maior sensibilidade, mas como
conseqüência a freqüência analítica será afetada. O limite inferior de volume de amostra
encontra-se na faixa de 10 a 30 µL, devido a um aumento no coeficiente de dispersão da zona
de amostra.
A técnica FIA possui várias vantagens sobre outras técnicas analíticas [36-39] tais
como menor consumo de amostras e reagentes, maior sensibilidade, reprodutibilidade e
produtividade (menor tempo por análise), possibilidade de automação e controle de processos
em linha [39-41].
Quando a resposta analítica do sistema FIA é baseado na amperometria, a
determinação de espécies químicas presentes em amostras reais pode apresentar alguns
inconvenientes, devido à presença de interferentes na matriz. No caso de sensores
amperométricos, os interferentes podem possuir o mesmo potencial de oxidação ou redução
da espécie química em estudo, podendo oxidar-se ou reduzir-se na superfície do eletrodo,
interferindo assim nas análises. Uma alternativa para evitar os interferentes, é a separação da
espécie de interesse da matriz em estudo. Neste caso, a principal vantagem da utilização da
técnica FIA é que esta separação pode ser realizada online, visando assim à minimização da
perda da espécie química de interesse em estudo.
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2 – Objetivos
2.1 – Objetivos gerais
Sínteses de porfirinas supramoleculares, hidróxido de níquel e hidróxidos mistos de
níquel e cobalto, visando à utilização dos mesmos como agentes modificadores da superfície
de eletrodos e o desenvolvimento de um sistema automatizado FIA amperométrico.

2.2 – Objetivos específicos
Desenvolvimento de uma cela em fluxo amperométrica com uma unidade de difusão
gasosa integrada a mesma. Esta cela será desenvolvida especialmente para a acomodação de
um eletrodo de carbono vítreo modificado com uma porfirina supramolecular, obtida por
montagem eletrostática, para a determinação de sulfito em sucos concentrados de frutas,
utilizando um sistema FIA.
Desenvolvimento de um sensor amperométrico não enzimático para glicose, baseado
em filmes finos nanoestruturados de Ni(OH)2 estabilizados na fase polimórfica alfa, bem
como o desenvolvimento de uma cela amperométrica em fluxo para acomodar o eletrodo de
FTO modificado com filme de -Ni(OH)2 para utilização em um sistema FIA.
Desenvolvimento de novos materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de
cobalto, estabilizados na fase polimórfica alfa. A verificação de suas novas propriedades pode
abrir portas para a sua utilização como eletrodos positivos em baterias recarregáveis de
níquel.
Desenvolvimento de um sistema FIA amperométrico automatizado, destinado a
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análise de sulfito em amostras líquidas. Este sistema automatizado contará ainda com um
programa controlador desenvolvido na plataforma LabView.
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3 - Parte Experimental
Todos os reagentes utilizados neste trabalho são de grau analítico, não tendo sido
realizado nenhum procedimento de purificação adicional dos mesmos.
As porfirinas meso-tetrakis(4-piridil{2,2’-bipiridina)clororutênio(II)}porfirinato de
zinco(II) e a meso-tetra(4-sulfonatofenil)porfirinato de ferro(III), foram denominadas
respectivamente [ZnTRP] e [FeTPPS]. Os hidróxidos mistos de níquel e cobalto foram
sintetizados nas seguintes proporções porcentuais de níquel e de cobalto de 80:20, 60:40 e
50:50, sendo denominados respectivamente -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e -NiCo-50:50.
Quando me referir aos três hidróxidos mistos de níquel e cobalto, citados acima, a
denominação -NiCo(OH)2 será empregada. Também para fins comparativos, foi realizada a
síntese do -Ni(OH)2 e -Co(OH)2.

3.1 – Sínteses
3.1.1 – Síntese da Zn(4TPyP)
O complexo Zn(4TPyP) foi obtido a partir da reação da H2(4TPyP) (Aldrich) e do
acetato de zinco (Vetec), conforme o procedimento descrito abaixo.
Tipicamente 501 mg da H2(4TPyP) (8,1x10-4 mols) foram solubilizados em 120 mL de
ácido acético glacial (Sigma), e em seguida 359 mg de acetato de zinco (1,63 x10-3 mols)
foram adicionados a solução. A mistura reacional foi mantida em refluxo e agitação por 30
minutos. A reação foi acompanhada espectrofotometricamente na região do UV-Vis, e
interrompida quando a banda Soret apresentou um deslocamento batocrômico e as quatro
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bandas Qs foram reduzidas a duas, confirmando assim, a metalação do macrociclo com íon
zinco(II). O solvente foi removido no evaporador rotatório e o sólido resultante foi lavado,
centrifugado várias vezes com água MilliQ e posteriormente armazenado em um dessecador
sob vácuo.

3.1.2 – Síntese da [ZnTRP]
A porfirina [ZnTRP] foi sintetizada conforme método descrito na literatura [42-44].
Tipicamente 150 mg da Zn(4TPyP) (2,19 x10-4 mols) foram solubilizados em 100 mL de
ácido acético glacial em um balão de fundo redondo. Após a completa solubilização da
Zn(4TPyP), foram adicionados 435 mg do complexo de [Ru(bipy)2Cl2] (8,97x10-4 mols), ao
meio reacional. A proporção de mols utilizados da Zn(4TPyP) e do complexo [Ru(bipy)2Cl2]
foi de 1:4,1. A mistura reacional foi mantida em refluxo e agitação por 1 hora, após este
período, a agitação e o aquecimento foram interrompidos, permanecendo a solução em
repouso até atingir a temperatura ambiente. Em seguida, o solvente foi removido com o
auxílio de um evaporador rotatório, o sólido resultante foi solubilizado em metanol (Sigma) e
mantido em refluxo e agitação por mais 30 minutos, visando garantir a coordenação de quatro
grupos [Ru(bipy)2Cl]+ aos átomos de nitrogênio das piridinas periféricas. Após este tempo, o
solvente foi removido no evaporador rotatório e o sólido resultante foi solubilizado em um
volume mínimo de DMF (Sigma) e precipitado adicionando-se uma solução aquosa
concentrada de LiTFMS (Aldrich).

O sólido marrom floculoso obtido foi lavado e

centrifugado várias vezes com água desionizada. O sólido foi mantido em um dessecador sob
vácuo e posteriormente caracterizado.
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3.1.3 – Síntese do -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2
Diferentes proporções de sais de níquel e de cobalto, mas sempre totalizando 4,82
mmols do metal (vide Tabela 1) foram utilizadas para a síntese das nanopartículas dos
hidróxidos correspondentes, segundo o método de Tower modificado [45]. O acetato de
cobalto (Vetec) e o acetato de níquel (Vetec) foram solubilizados em 25 mL de glicerina
anidra (Aldrich) em um balão de fundo redondo. Em seguida a temperatura foi elevada
lentamente até 50 ºC sob constante agitação, para a solubilização dos dois sais. Após a
completa solubilização dos dois sais, o aquecimento foi interrompido e a solução mantida em
repouso até a temperatura diminuir para 25 ºC. Neste momento, foi adicionado lentamente e
sob agitação constante 9,64 mmols de KOH (Sigma) solubilizado em 18,23 mL de álcool nbutílico (Sigma). Esta mistura reacional foi deixada sob agitação por cerca de seis horas.
Tabela 1: Relação do número de mols de acetato de níquel tetrahidratado e de acetato de cobalto tetrahidratado
utilizados nas sínteses dos sóis de -Ni(OH)2 e -Co(OH)2 bem como de -NiCo(OH)2 nas proporções de 80:20,
60:40 e 50:50.

Sol
-Ni(OH)2
-NiCo-80:20
-NiCo-60:40
-NiCo-50:50
-Co(OH)2

No de mols
(acetato de níquel)
0,00482
0,00386
0,00289
0,00241
-

No de mols
(acetato de cobalto)
0,00096
0,00193
0,00241
0,00482

Total de mols
0,00482
0,00482
0,00482
0,00482
0,00482

Após o período de agitação, os sóis hidróxido misto de níquel e cobalto nas diferentes
proporções foram mantidos em repouso por pelo menos uma semana antes da sua utilização.
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3.2 – Métodos de caracterização
3.2.1 – Caracterização da [ZnTRP]
3.2.1.1 – Espectroscopia UV – Vis
Os espectros eletrônicos na região do ultravioleta-vísivel foram obtidos utilizando-se
um espectrofotômetro HP8453 e cubetas de quartzo com caminho óptico de 1,0 cm.

3.2.1.2 – Voltametria Cíclica
Os estudos voltamétricos envolvendo a [ZnTRP] foram conduzidos utilizando-se um
sistema convencional de três eletrodos, constituído por um eletrodo de platina (trabalho), um
eletrodo de referência (Ag/Ag+ E = +0,503 V vs EPH) e um eletrodo auxiliar (fio de platina).
Para este experimento foi utilizado como eletrólito suporte TBAClO4 (Aldrich) 0,1 mol/L em
DMF (Aldrich) ou ACN anidra (Aldrich). A faixa de potencial utilizada foi de -2,0 V a +1,2
V e a velocidade de varredura de 100 mV/s.

3.2.2 – Caracterização dos sóis de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2
3.2.2.1 – Difratometria de raio-X
A difratometria de raio-X foi realizada no Laboratório de Sólidos Lamelares do IQUSP. Os difratogramas de raio-X foram obtidos num difratômetro de raio-X de pó Rigaku
Miniflex, utilizando radiação Cu (Kα) (1,541 Å, 30 kV, 15 mA) e passo de 0,03°, no intervalo
de valores de 2θ de 1,5 a 70°.

3.2.2.2 – Fluorescência de raio – X
A determinação das proporções de níquel e de cobalto nas amostras de -NiCo(OH)2
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coloidal e em pó, foram realizadas utilizando-se um equipamento da Shimadzu modelo EDX720.

3.2.2.3 – Análise termogravimétrica
As análises térmicas foram conduzidas em um equipamento da Shimadzu modelo TG50. A análise do pó das amostras de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2 foram realizadas
em cadinho de platina, na faixa de aquecimento de ± 25°C a 700°C e gradiente de temperatura
de 5°C/min, em atmosfera de nitrogênio com uma vazão de 50 mL/min.

3.3 – Preparação dos filmes
3.3.1 – Preparação do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] por automontagem
Filmes de [ZnTRP]/[FeTPPS] foram obtidos pelo método de montagem eletrostática.
O eletrodo de carbono vítreo (ECV) foi polido com alumina e mantido por 3 minutos em um
banho ultra-sônico, para remover os resíduos de alúmina de sua superfície. Posteriormente, o
eletrodo foi seco a temperatura ambiente e sua superfície modificada depositando-se 5 µL de
uma solução metanólica 1 x10-4 mol/L de [ZnTRP]. Após o solvente evaporar a temperatura
ambiente 50 µL de uma solução aquosa 1 x10-4 mol/L de [FeTPPS] foi transferida para a
superfície do eletrodo. A solução aquosa de [FeTPPS] foi mantida em contato com o eletrodo
por 4 minutos, então o excesso foi removido com água desionizada.
O processo de modificação da superfície do ECV foi repetido quatro vezes, para a
obtenção de um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] com espessura adequada.
Para o estudo da morfologia substratos de carbono vítreo modificados com uma
bicamada de [ZnTRP]/[FeTPPS] foram utilizados para a obtenção das imagens de
microscopia eletrônica de varredura.
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Estudos de morfologia do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] foram realizados pela técnica
de microscopia de força atômica, utilizando-se como amostras substratos de mica modificados
com uma bicamada do material porfirínico supramolecular. Neste caso, não foi necessário a
realização do processo de polimento da superfície do substrato (mica).

3.3.2 – Preparação de filmes de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2
Os substratos de FTO (R = 15 cm, Pilkington Tec-15) foram cuidadosamente
lavados com sabão neutro e enxaguados copiosamente com água. Após esta limpeza prévia,
os eletrodos foram submetidos a um banho ultrassônico por 15 minutos em álcool isopropílico
(Sigma), sempre mantendo a superfície condutora do FTO a ser modificada virada para cima,
evitando assim danificar o mesmo. Em seguida, os substratos foram submetidos a mais um
banho ultrassônico por 15 minutos em metanol. Uma área de aproximadamente 1,0 cm2 foi
delimitada com o auxílio de uma fita adesiva e os eletrodos de FTO modificados por “spincoating”, após transferir 24 µL dos sóis de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e Co(OH)2 no centro da
área delimitada. O processo de “spin-coating” foi realizado a uma rotação de 2500 rpm por 2
minutos. Em seguida, os eletrodos foram mantidos num dessecador sob vácuo por 24 horas e
submetidos a um tratamento térmico a 240 ºC por 30 minutos.
Os estudos de microscopia de força atômica foram realizados utilizando-se amostras
preparadas sobre substratos de mica. Neste caso, 2 L dos sóis de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e
Co(OH)2 foram transferidos para a superfície da mica, mantidos num dessecador, por 48
horas, sob vácuo de ~0,04 torr, e submetidos a um tratamento térmico a 240 ºC por 30
minutos.
As amostras de -NiCo-50:50 para análise pela técnica de microscopia eletrônica de
varredura, foram preparadas utilizado-se como substrato pedaços de bolachas de silício
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recobertos com filme de platina. O mesmo procedimento de limpeza utilizado para os
eletrodos de FTO foi utilizado na limpeza dos substratos para MEV. Então, cerca de 2 L do
sol de -NiCo-50:50 foram homogeneamente espalhados sobre o substrato, mantido em um
dessecador sob vácuo de ~0,04 torr, por 48 horas, e submetido ao mesmo tratamento térmico
a 240 ºC por 30 minutos.

3.3.3 – Preparação da amostra de -NiCo-50:50 para análise pela técnica de
microbalança eletroquímica a cristal de quartzo
O eletrodo de quartzo foi mergulhado em álcool isopropílico por 15 minutos, e
enxaguado com água Milli-Q em abundância a fim de retirar impurezas como gordura
presente na superfície do mesmo. A modificação da superfície do eletrodo de quartzo foi
realizada da seguinte maneira: 2 μL do sol de -NiCo-50:50 foi espalhado sobre a superfície
do eletrodo de cristal de quartzo (corte AT, 5 MHz, 25,4 mm de diâmetro e área de trabalho
de 1,37 cm2), recoberto com uma fina camada de platina em ambos os lados. O eletrodo
modificado foi mantido num dessecador sob vácuo (~ 0,04 Torr) para a remoção dos
solventes por no mínimo 48 horas antes da realização do experimento.

3.4 – Métodos de caracterização dos filmes
3.4.1 – Filmes eletrostaticamente montados de [ZnTRP]/[FeTPPS] e filmes de
-Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2
3.4.1.1 – Microscopia de Força Atômica
As imagens de AFM dos filmes eletrostaticamente montados de [ZnTRP]/[FeTPPS] e
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filmes de -Ni(OH)2, -Co(OH)2 e -NiCo(OH)2 sobre mica, foram obtidas utilizando-se um
microscópio Molecular Imaging PicoSPM I acoplado a um controlador Picoscan 2100 da
Agilent, no modo AFM MACMODE de contato intermitente.

3.4.1.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura
As

imagens

da

morfologia

dos

filmes

de

[ZnTRP]/[FeTPPS]

montado

eletrostaticamente sobre carbono vítreo e do filme de -NiCo-50:50 obtido sobre a superfície
de uma bolacha de platina foram obtidas utilizando-se um microscópio eletrônico de
varredura de emissão de campo Jeol JSM-7401.

3.4.1.3 – Voltametria cíclica
Os

estudos

voltamétricos

dos

eletrodos

modificados

com

o

filme

de

[ZnTRP]/[FeTPPS], foram realizados utilizando-se um sistema convencional de três
eletrodos, constituido por um eletrodo de trabalho (ECV modificado), um eletrodo de
referência (Ag/AgCl (KCl 1 mol/L) E = 0,222 V vs EPH) e um eletrodo auxiliar de fio de
platina. Estes estudos foram realizados em uma faixa de potencial de 0,0 V a +1,0 V, em
tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e 0,1 mol L-1 de KNO3 (Sigma, eletrólito suporte) e
velocidade de varredura na faixa de 20 a 100 mV/s.
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Os estudos voltamétricos envolvendo os filmes de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e Co(OH)2 depositados sobre a superfície condutora do FTO foram obtidos em meio aquoso,
utilizando um sistema convencional de três eletrodos, já descritos no parágrafo anterior. Neste
caso, o eletrodo de trabalho utilizado foi um substrato de FTO modificado. Os estudos
voltamétricos envolvendo os filmes citados acima foram realizados em uma faixa de potencial
de -0,15 a +0,44 V, em eletrólito suporte KOH (Sigma) 1 mol/L e velocidade de varredura
variando de 5 a 25 mV/s.

3.4.1.4 – Microbalança eletroquímica a cristal de quartzo
Os voltamassogramas foram obtidos em meio aquoso utilizando uma microbalança
eletroquímica

a

cristal

de

quartzo

Maxtek,

modelo

PM-710,

acoplada

a

um

potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30. Para este estudo foi utilizado um sistema
convencional de três eletrodos, constituído de um eletrodo de trabalho de cristal de quartzo
(corte AT, 5 MHz, 25,4 mm de diâmetro) modificado com o filme de -NiCo-50:50, um
eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 1 mol/L) e um eletrodo auxiliar de platina, KOH (1
mol/L) foi utilizado como eletrólito suporte.

3.4.1.5 – Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente
Acoplado
As quantidades de níquel e de cobalto presentes nos filmes de -NiCo(OH)2 e de Ni(OH)2 foram determinadas num Espectrômetro Ótico de Emissão Atômica com Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-AES Radial), Marca Spectro - Modelo Arcos - SOP. Os filmes
de NiCo(OH)2 e de -Ni(OH)2 foram extraídos da superfície do eletrodo de FTO com ácido
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nítrico (Sigma) 0,1 mol/L e banho ultrassônico por 5 minutos. As análises forma realizadas
utilizando-se eletrodo de FTO modificados após 700 ciclos eletroquímicos na faixa de -0,15 a
+0,44 V, a uma velocidade de varredura de 20 mV/s.

3.5 – Sistema FIA para determinação de SO2 livre em sucos
concentrados de frutas e águas de coco
O esquema do arranjo experimental do sistema FIA está representado na Figura 10.

Figura 10: Esquema representativo do sistema de análise FIA amperométrico: solução doadora de ácido
sulfúrico (A), solução receptora de tampão fosfato (B), injetor manual (C), cela FIA amperométrica (D) com a
UDG integrada à mesma, e um ECV modificado (4).

O reservatório da solução doadora de ácido sulfúrico (A) está conectado, por meio de
um tubo de Teflon® ao injetor manual (C), que por sua vez está conectado a entrada de
solução do bloco de acrílico número 1 da cela FIA amperométrica (D). O reservatório da
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solução receptora de tampão fosfato (B) está conectado diretamente a entrada de solução do
bloco de acrílico número 2 da cela FIA amperométrica (D) mediante um tubo de Teflon®.
Tanto a solução de ácido sulfúrico contido no reservatório (A) como a solução tampão fosfato
contida no reservatório (B), após percorrer os canais internos da cela FIA amperométrica, são
direcionados para o descarte. A solução da amostra em estudo é aspirada até o injetor manual
(C) com o auxílio de uma seringa.
A cela FIA amperométrica integrando uma unidade de difusão de gases (UDG)
compacta e um detector amperométrico pode ser visualizado com mais detalhes na Figura 11.
Entre os blocos 1 e 2 é colocado um filme semi-permeável de teflon (B), que evita a mistura
das soluções doadora e receptora mas permite a difusão do SO2(g) gerado. O primeiro bloco
contém um canal de entrada para a solução doadora de ácido sulfúrico e de amostras (A),
conectado a um canal aberto em espiral e uma saída de solução doadora de ácido sulfúrico e
de amostras (G). O segundo bloco é constituído de uma entrada (F), um canal aberto em
espiral na face superior e um canal perpendicular passante no centro, que leva a solução
eletrolítica até o eletrodo configurado na disposição jato impingente, onde um jato da solução
do eletrólito é incide ortogonalmente sobre a superfície do eletrodo e se espalha radialmente
sobre esta superfície. Um canal concêntrico coleta a solução e a direciona para a saída, onde
está posicionado o eletrodo auxiliar de aço inoxidável. Um eletrodo de referência (C)
Ag/AgCl(KCl 1,0 mol/L) também foi conectado ao canal coletor. O terceiro bloco tem apenas
um orifício central (E) onde o eletrodo modificado é inserido sob pressão e mantido a uma
distância adequada da saída do canal passante no bloco central por meio de um espaçador.
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Figura 11: Fotografia da cela amperométrica FIA integrando a UDG e um detector amperométrico. Em (A)
entrada da solução/amostra, (G) saída da solução/amostra, (B) filme semi-permeável de PTFE, (C) eletrodo de
referência Ag/AgCl, (D) espaçador, (E) cavidade onde o eletrodo modificado é inserido, (F) entrada da solução
eletrolítica. 1, 2 e 3 indicam as partes da cela construídas em acrílico.

Um fino filme semipermeável de PTFE (B) é utilizado para separar os canais da parte
inferior do bloco número 1, dos canais da parte superior do bloco 2, separando assim o fluxo
doador da solução de ácido sulfúrico do fluxo receptor de tampão fosfato. Um espaçador (D)
separa os blocos 2 e 3. Um tubo de aço inoxidável está localizado na saída da peça de número
2, sendo utilizado como eletrodo auxiliar. Um eletrodo de referência de Ag/AgCl (KCl 1
mol/L) está conectado ao canal coletor construído na parte inferior da peça 2. Os blocos de
acrílico são mantidos unidos com o auxílio de 4 parafusos, 8 arruelas e 4 borboletas. As
vazões das soluções de ácido sulfúrico e de eletrólito coletor são controladas pela ação da
gravidade. Todas as conexões foram feitas com tubos de Teflon® com diâmetro interno de
0,6 mm. Todos os potenciais são apresentados em relação ao eletrodo de referência de
Ag/AgCl(KCl 1,0 mol/L).
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3.5.1 – Determinação de SO2 utilizando o sistema FIA amperométrico
O SO2 livre foi determinado e quantificado em amostras de sucos concentrados de
caju, uva e também em água de coco. A determinação amperométrica do SO2 livre foi
realizada com o auxílio de um ECV modificado com filme supramolecular de
[ZnTRP]/[FeTPPS].
A utilização da UDG foi importante na determinação de SO2 livre nos sucos
concentrados e nas águas de coco devido à presença de interferentes contidos nestas matrizes.
O estudo de interferentes foi conduzido utilizando soluções de benzoato de sódio,
ácido cítrico, catecol e glicose em concentrações variando na faixa de 0,08 a 8 mmol/L,
preparadas em eletrólito suporte (0,1 mol/L de KNO3 e de tampão fosfato pH 6,8).
As amostras foram abertas imediatamente antes de iniciar as análises. Os sucos
concentrados de caju e a água de coco foram diluidas (em eletrólito suporte) 10 vezes e 9
vezes, respectivamente. As análises foram realizadas pelo método de adição de padrão,
baseado em uma curva de calibração construída com os resultados obtidos para a amostra
pura e fortificadas com quantidades conhecidas do analito, no nosso caso soluções de sulfito
de sódio com concentração variando na faixa de 0,1 a 0,4 mmol/L.
Todas as soluções foram preparadas com eletrólito suporte previamente desaerado
com N2 durante 15 minutos. Os resultados das análises foram comparados com os obtidos
pelo método Monier-Williams [46].

3.5.2 – Método Monier-Williams
As análises de SO2 livre nas amostras de sucos e de água de coco pelo método MonierWilliams [46], foram realizadas no Instituto Adolfo Lutz. Este procedimento é baseado na
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conversão do sulfito em dióxido de enxofre gasoso, sua separação da matriz do alimento; e
sua coleta em uma solução de peróxido de hidrogênio onde é oxidado a ácido sulfúrico. A
concentração de dióxido de enxofre é diretamente proporcional a quantidade de ácido
sulfúrico gerado, e foi determinado segundo o procedimento descrito abaixo.
50 g da amostra e 370 mL de HCl 0,21 mol/L foram transferidos para um balão de
fundo redondo de 1000 mL e refluxados por 120 minutos mantendo-se um fluxo constante de
nitrogênio para arrastar o SO2 gasoso gerado até um frasco, imerso em um banho de gelo,
contendo 20 mL de uma solução 3% de H2O2. Após duas horas, a solução resultante foi
titulada com solução padronizada de NaOH 0,05 mol/L, utilizando vermelho de metila 0,2 %
m/V como indicador ácido-base.

3.5.3 – Sistema FIA para análise de glicose
O esquema do arranjo experimental do sistema FIA utilizado para a determinação de
glicose é mostrado na Figura 12. Um tubo de Teflon® foi utilizado para a conexão do
reservatório (A) contendo a solução de KOH (1 mol/L) e o injetor manual (B). Um tubo de
Teflon® também foi utilizado para a conexão do injetor manual (B) e a entrada de solução da
cela eletroquímica FIA (C). Após percorrer os caminhos internos da cela eletroquímica FIA o
fluxo da solução eletrolítica (A) é direcionado para o descarte. A vazão da solução eletrolítica
(A) é controlada pela ação da gravidade e todos os potenciais utilizados são em relação ao
eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1 mol/L).
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Figura 12: Esquema do sistema FIA para determinação de glicose: reservatório da solução eletrolítica (A),
injetor manual (B), cela eletroquímica em fluxo (C) e registrador das análises (D).

A cela FIA amperométrica está melhor representada na Figura 13. A cela é constituída
de dois blocos de acrílico (1 e 2). O primeiro bloco possui uma entrada de solução e amostra
(A), com um canal perpendicular passante, que leva a solução e a amostra até a superfície do
eletrodo modificado e depois para uma saída de solução (F), ao qual está conectado um tubo
de aço inoxidável, utilizado como eletrodo auxiliar, e um eletrodo de referência (B) Ag/AgCl
(KCl 1 mol/L). O segundo bloco possui somente uma cavidade (D), onde o eletrodo de FTO
modificado é inserido. Entre o bloco 1 e o bloco 2 está localizado o espaçador (C). Os dois
blocos de acrílico são mantidos unidos com o auxílio de parafusos. Todas as conexões foram
feitas com tubos de Teflon® com um diâmetro interno de 0,6 mm.
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Figura 13: Fotografia da cela eletroquímica em fluxo utilizado na determinação de glicose. (A) entrada da
solução eletrolítica, (B) eletrodo de Ag/AgCl, (C) espaçador, (D) cavidade para o eletrodo de FTO modificado,
(E) saída da solução eletrolítica (F). (1) e (2) indicam as partes da cela construídas em acrílico.
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4 – Sensor amperométrico baseado em porfirinas
supramoleculares
4.1 – Porfirinas
As porfirinas são uma classe de compostos macrocíclicos, que ocorrem naturalmente
nos sistemas biológicos, apresentando uma coloração muito intensa, geralmente vermelha ou
púrpura. Seu nome é originário do grego “porphura” e significa cor púrpura. A estrutura
básica de uma porfirina está representada na Figura 14, sendo constituída pela união de quatro
anéis pirrólicos pelas posições (1,4,6,9,11,14,16 e 19) através de pontes CH (5,10,15 e 20)
[47, 48].

Figura 14: Estrutura do anel da porfina e os sítios de substituição nas posições meso e beta-pirrólicas.

Diferentes substituintes podem ser ligados nas posições meso- e -pirrólicas do anel da
porfirina (Figura 14), bem como os prótons internos do anel central da porfirina podem ser
removidos gerando o ligante macrocíclico porfirinato, de modo que íons metálicos podem ser
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coordenados aos nitrogênios pirrólicos, originando assim, as metaloporfirinas.
Derivados desses compostos macrocíclicos podem ser encontrados em abundância nos
sistemas biológicos. Podemos citar como exemplo a cobalamina (vitamina B12), importante
para o metabolismo de aminoácidos e ácidos nucléicos, bem como a protoporfirina IX,
também conhecida como grupo heme, sendo encontrada na hemoglobina, mioglobina,
citocromo-c e citocromo P-450, cujas funções são respectivamente o transporte e o
armazenamento de oxigênio, transporte de elétrons e catálise.
Os compostos porfirínicos apresentam espectros de absorção muito característicos,
possuindo uma banda de absorção muito intensa em torno de 420 nm, chamada Soret, e mais
quatro bandas de menor intensidade, chamadas bandas Qs, na região de 500 a 700 nm, como
mostrado na Figura 15.

Figura 15: Espectro eletrônico da meso-tetra(4-tetrapiridil)porfirina base livre. No detalhe o espectro expandido
na região das bandas Qs.

Quando o macrociclo é metalado ou protonado, as quatro bandas Qs típicas das
porfirinas base-livre transformam-se em duas, devido ao aumento de simetria molecular de
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D2d para D4h, segundo o modelo dos quatro orbitais de fronteira proposto por Gouterman e
colaboradores [49]. Considerando uma porfirina metalada, possuindo dois orbitais ocupados
de menor energia (HOMO a1u e a2u) e dois orbitais degenerados não ocupados de maior
energia (LUMO eg), duas transições são esperadas: uma transição totalmente permitida e
elevada absortividade molar referente à banda de maior energia (banda Soret), e duas
transições de menor energia (bandas Qs). O diagrama dos quatro orbitais de fronteira
mostrado na Figura 16 somente é válido para metaloporfirinas, de simetria D4h.

Figura 16: Esquema do diagrama de quarto orbitais de fronteira de uma metaloporfirina. As transições estão
indicadas por flechas.

Mas a importância das porfirinas não se restringe somente aos sistemas biológicos. De
fato, as porfirinas também têm sido utilizadas como, fotosensibilizadores em terapia
fotodinâmica [50, 51], no tratamento da malária [52], em células solares [53-55] e também
como sensores químicos, sendo utilizadas como reagentes espectrofotométricos [56, 57] e
agentes modificadores da superfície de eletrodos [58-61].
A partir de 1990, o grupo de Química Supramolecular e Nanotecnologia, do Instituto
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de Química da USP, focalizou os esforços na síntese e caracterização de porfirinas M-4TPyP
(M= H2, CoIII, FeIII, ZnII, NiII e MnIII) contendo quatro grupos [Ru(bipy)2]Cl+ coordenados aos
nitrogênios piridínicos das porfirinas. A coordenação dos complexos de rutênio àquelas
metaloporfirinas, não alterou somente as propriedades químicas das porfirinas, mas também a
solubilidade e as interações intermoleculares foram profundamente modificadas [42, 62],
possibilitando a deposição destes compostos na forma de filmes compactos e homogêneos
sobre a superfície de eletrodos, impedindo assim a difusão de espécies como [Fe(CN)6]3-/4-,
ácido ascórbico ou sulfito até a interface filme/eletrodo. Desta forma estes filmes atuam como
um mediador do processo de transferência de elétrons, permitindo ou não a passagem de
corrente dependendo da espécie redox presente e do potencial aplicado.
Os eletrodos modificados com as porfirinas acima citadas foram utilizados como
sensores amperométricos para a determinação de analitos redutores, como NADH, dopamina,
acetoaminofeno, sulfito, nitrito, glicose entre outros [43, 63-67]. Mas, apesar destes eletrodos
não apresentarem evidências de envenenamento por parte dos analitos redutores, esses filmes
são relativamente solúveis em meio aquoso, sendo necessário um excesso do contra-íon
TFMS em solução para minimizar a lixiviação do material imobilizado na superfície do
eletrodo.
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Figura 17: Estrutura otimizada da (A) porfirina tetrarutenada (tetracatiônica), (B) porfirina tetrasulfonada (tetraânionica) e (C) do par-iônico formado pela interação eletrostática das duas porfirinas.

Para contornar este processo de solubilização/lixiviação do material ativo, Araki e
colaboradores [68] desenvolveram um método no qual uma porfirina aniônica de simetria
adequada é utilizada para a formação de um par-iônico com a porfirina catiônica. Desta
forma, o filme é formado camada por camada por montagem eletrostática, sendo a primeira
camada da porfirina catiônica com quatro grupos [Ru(bipy)2]Cl+, e a camada seguinte é
formada pela porfirina aniônica tetra-sulfonada, conforme mostrado na Figura 17. Esse
processo pode ser repetido sucessivamente, até a formação de um filme com a espessura
desejada.
Os eletrodos modificados com filmes destes novos materiais porfirínicos apresentaram
características eletroquímicas similares aos eletrodos modificados somente com as porfirinas
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tetracatiônicas, mas com a vantagem de serem muito mais reprodutíveis e resistentes à
lixiviação.
Sendo assim, Azevedo e colaboradores [44] utilizaram estes novos materiais como
agente modificador da superfície de ECVs, empregando-os como sensores para a
determinação de sulfito presente em vinhos, utilizando a técnica FIA. Estes EQMs
apresentaram um ótimo comportamento em condições hidrodinâmicas, não tendo sido
relatado lixiviamento apreciável do eletrodo modificado nestas condições.

4.2 – Resultados e discussões
4.2.1 – Espectroscopia eletrônica
A espectroscopia eletrônica é uma poderosa ferramenta que pode ser utilizada na
caracterização de compostos porfirínicos, pois estes apresentam espectros de absorção muito
característicos na região do UV-Vis.
A [ZnTRP] apresenta, na região de 260 a 800 nm, bandas de absorção em 294, 358,
429, 560 e 605 nm. A banda em 294 nm pode ser atribuída a uma transição interna p
p dos ligantes bipiridina de cada complexo de rutênio, enquanto que a banda em 358 nm
pode ser atribuída à transição de transferência de carga metal-ligante. As demais bandas são
características da porfirina, ou seja, a banda Soret em 429 nm e as duas bandas Qs em 560 e
605 nm, conforme espectro apresentado na Figura 18.
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Figura 18: Espectro eletrônico da [ZnTRP].

4.2.2 – Voltametria cíclica
O voltamograma cíclico da [ZnTRP] em DMF está apresentado na Figura 19. Na
varredura de potencial no sentido anódico, verifica-se a existência de uma onda reversível
com E1/2 = 0,41 V, referente ao processo monoeletrônico RuIII/II. Dois picos de redução são
encontrados em Epc= -1,45 e -1,68 V, relacionados respectivamente com a primeira e segunda
redução monoeletrônica do anel porfirínico. Estes processos aparecem como ondas reversíveis
quando a varredura de potencial é invertida em torno de -1.8 V. Continuando a varredura de
potencial no sentido catódico ainda encontramos um pico catódico em Epc = -1,89 V,
relacionado com a primeira redução monoeletrônica de um dos quatro ligantes bipiridinas de
cada complexo periférico de rutênio. O pico anódico encontrado em Epa = -0,61 V está
relacionado com a redução de alguma espécie formada na região de -2,0 V.
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Figura 19: Voltamograma cíclico da [ZnTRP] em solução de DMF na faixa de -2,0 a +0,9 V vs Ag/Ag+. No
detalhe, um voltamograma cíclico da [ZnTRP] em solução de ACN na faixa de +0,5 a +1,2 V vs Ag/Ag+.
Eletrólito TBAClO4 0,1 mol/L, velocidade de varredura 100 mV/s.

Trocando-se o solvente DMF por ACN e varrendo-se continuamente o potencial na
região anódica (detalhe da Figura 19) mais dois picos anódicos reversíveis aparecem no
voltamograma em +0,83 e +1,04 V, referentes a primeira e segunda oxidação monoeletrônica
do anel porfirínico, gerando assim respectivamente o cátion e o dicátion porfirínico.
A área sob as ondas voltamétricas é proporcional a carga elétrica envolvida no
processo Faradaico. Logo, a razão entre as áreas das ondas voltamétricas referentes a dois
processos distintos de uma mesma molécula nos fornece a relação entre os números de
elétrons envolvidos naqueles processos. Comparando-se as áreas das ondas atribuídas ao
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processo redox RuIII/II e ao primeiro pico de redução da porfirina, encontramos uma relação de
4 para 1. Isto significa que, quatro grupos [Ru(bipy)2Cl]+ estão coordenados aos nitrogênios
piridínicos periféricos da zinco porfirina.

4.3 – Caracterizações topográficas e morfológicas dos filmes obtidos
por montagem eletrostática da [ZnTRP] / [FeTPPS]
4.3.1 – Microscopia de Força atômica
Filmes de [ZnTRP]/[FeTPPS] depositados sobre substratos de mica, por drop-casting,
foram empregados nos estudos de AFM. A mica foi escolhida como substrato, pois a sua
superfície é atomicamente plana, sem rugosidades (Figura 20 A), desta maneira possibilitando
a obtenção de imagem por aquela técnica, que retratem fielmente a sua topografia e a
morfologia dos filmes dos materiais depositados.
O filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] recobre homogeneamente a superfície da mica,
formando estruturas colunares com diâmetro variando de 3 a 10 nm e maior densidade em
torno de 4 nm, conforme Figura 20 (B). Os espaços entre as estruturas colunares é um
indicativo do mecanismo de formação dos agregados no processo de deposição da primeira
monocamada de [ZnTRP]. Nessa etapa devem ocorrer processos de evaporação/segregação
que devem definir as dimensões das sementes que serão utilizados para a deposição
eletrostática camada por camada do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS]. Logo, a deposição do
material eletrostaticamente montado deve ser fortemente orientada não somente pelas
interações Coulômbicas, mas também por interações , promovendo o crescimento das
pilhas/colunas de porfirinas tetracatiônica e tetra-aniônica. Todavia, sabe-se que os filmes de
porfirina tetrarutenada atuam como barreiras impedindo a aproximação de espécies
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moleculares à superfície do eletrodo. Logo, as estruturas colunares devem estar se formando
sobre um filme compacto do material e não diretamente sobre a superfície do eletrodo. Ou
seja, em algum momento ocorre a formação de estruturas colunares de tamanho mais ou
menos uniforme que crescem preferencialmente na direção z, provavelmente pela ação de
forças eletrostáticas e de interação π (π-stacking), muito comum em filmes de porfirinas
supramoleculares. As estruturas colunares aparecem com uma tonalidade mais clara, enquanto
as regiões de depressão foram representadas por tonalidades mais escuras na Figura 20 (C). A
altura média das estruturas colunares foi estimada em cerca de 6 nm.

Figura 20: Imagens de microscopia de força atômica de um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] eletrostaticamente
montado sobre superfície de mica. Em (A) imagem do substrato de mica sem modificação, (B) imagem
topográfica do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] e (C) imagem 3D do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] e (D) histograma
do raio médio das estruturas colunares.

O valor médio do diâmetro das estruturas colunares foi estimado em 7,2 nm, a partir
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 4 – Sensor amperométrico baseado em porfirinas supramoleculares

74

do histograma da Figura 20 D. A rugosidade do filme foi estimada em 1,02 nm, confirmando
desta maneira que, o filme distribui-se uniformemente por toda a área analisada pela técnica
de AFM.

4.3.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura
As técnicas de Microscopia Ótica e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) são
comumente utilizadas na caracterização de materiais. Todavia, por utilizar a luz visível, o
grau de magnificação máximo que pode ser alcançado na microscopia ótica é de cerca de
2.000 vezes, assim impossibilitando a visualização de detalhes estruturais do material com
dimensões inferiores a cerca de 1 µm.
Com o avanço tecnológico e a necessidade de visualizar e explicar fenômenos que
ocorrem na escala micrométrica e nanométrica, a técnica de microscopia eletrônica de
varredura se apresenta como uma técnica muito mais poderosa. Em contraste com a
microscopia ótica, a microscopia eletrônica de varredura se baseia num feixe de elétrons
acelerados para gerar as imagens. Assim, no caso de amostras ideais, podem-se gerar imagens
com magnificações de algumas centenas de vezes até 900.000 vezes (Microscópio com
canhão de elétrons de emissão de campo – “field emission gun”. Além disso, podem ser
instalados acessórios de análise química como o EDS que permite gerar informações sobre a
composição da amostra em análise com resolução nanométrica.
A morfologia do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] montado eletrostaticamente sobre uma
superfície do ECV foi investigada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), como
mostrado na Figura 21.
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Figura 21: Imagens de MEV em diferentes graus de magnificação, de um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] montado
eletrostaticamente sobre a superfície do ECV. Em (a) ECV sem modificação, (b-d) com o filme de
[ZnTRP]/[FeTPPS].

A imagem (a) da Figura 21, foi obtida com um grau de magnificação de 60.000 vezes,
e refere-se ao ECV limpo sem nenhum material depositado sobre sua superfície. As imagens
de um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] são apresentados nas imagens (b), (c) e (d) foram obtidas
em diferentes graus de magnificação. Na imagem (b) da Figura 21, com um grau de
magnificação de 950 vezes, notamos que o filme recobre a superfície do eletrodo. Porém,
aumentando a magnificação para 3000 e 5000 vezes, Figura 21 (c e d), podemos notar que há
aglomerados globulares sobre um filme mais compacto depositado na superfície do ECV.
Ainda na imagem de maior magnificação é possível observar algumas fissuras ao longo do
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filme. Tais fissuras confirmam a existência de um filme compacto do material porfirínico
supramolecular, provavelmente formado por um processo similar ao da secagem de um
material amorfo como argila em função da evaporação do solvente. Podemos observar
também que a estrutura do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] sobre a superfície do eletrodo
apresenta formas colunares, resultantes do empacotamento do material na forma de stacking
π. Estas formas colunares, devem estar associadas com um aumento da área superficial do
eletrodo modificado, sendo estas características importantes para o comportamento
eletrocatalítico do filme.

4.4 – Determinação de sulfito utilizando ECVs modificados com filme
de [ZnTRP]/[FeTPPS]
4.4.1 – Considerações sobre sulfitos
Dióxido de enxofre e sais de sulfito são classificados como aditivos alimentares, e o
seu uso é controlado pela Legislação Brasileira. Devido ao seu amplo espectro de ação, os sais
de sulfito são utilizados em alimentos e bebidas como cervejas, vinhos, sucos concentrados de
frutas, cogumelos (champignon) e pescados, onde atuam como conservantes, biocidas,
antioxidantes e inibidores de enzimas que provocam o escurecimento nos alimentos.
Quando o dióxido de enxofre é adicionado nos alimentos ele irá se distribuir entre as
formas de SO2, HSO3- e SO32- dependendo do pH, como apresentado na Figura 22.
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Figura 22: Diagrama de distribuição de espécies em equilíbrio em função do pH para sulfitos.

O íon HSO3- é a espécie predominante em alimentos que possuem pH entre 2 e 6,5,
mas em alimentos que possuem pH maiores que 7 e menor que 3 o equilíbrio é deslocado para
a formação das respectivas espécies predominantes: SO32- e SO2 [69, 70]. Além disso, parte
do sulfito adicionado aos alimentos pode ligar-se reversivelmente ou irreversivelmente aos
compostos presentes no alimento como aldeídos, cetonas, açúcares e proteínas. A fração do
sulfito que não se ligou aos compostos citados anteriormente é definida como sulfito livre,
estando às espécies HSO3-, SO32- e SO2 em equilíbrio em função do pH do meio.
Os sulfitos reversivelmente ligados, geralmente são designados como adutos
hidroxisulfonados, formados pela reação do íon HSO3- com grupos carbonila, que estão
presentes na glicose, xilose, acetaldeído e ácido pirúvico. A reversibilidade da ligação está
relacionada com a natureza lábil dos adutos, sob determinadas condições de pH. Desta
maneira a dissociação do sulfito reversivelmente ligado pode ocorrer quando o pH do
alimento for elevado acima 10.
Os sulfitos irreversivelmente ligados são formados quando o sulfito reage com alcanos
ou compostos aromáticos, não podendo ser recuperados na sua forma livre quando o alimento
é alcalinizado. As principais contribuições para a geração dos sulfitos irreversivelmente
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ligados são decorrentes das reações com os intermediários que participam das reações de
escurecimento enzimático e não enzimático [71-76].
As reações de escurecimento enzimático ocorrem em função da ação da enzima
polifenol oxidase (PFO) [77]. Esta enzima oxida derivados fenólicos (A) a o-quinonas (B),
que são intermediários altamente reativos, levando a uma série de reações químicas
responsáveis pelo escurecimento dos alimentos. O papel do agente sulfitante é inibir a enzima,
mas também reduzir o intermediário altamente reativo o-quinona, para um composto mais
estável 1,2-dihidroxibenzeno (C), conforme Figura 23. A habilidade do sulfito em prevenir a
oxidação de polifenóis é sobretudo importante na produção de vinhos, pois, os componentes
gerados pela oxidação de polifenóis modificarão o sabor, textura e cor [78, 79], prejudicando
desta forma a qualidade do produto.

Figura 23: Esquema representativo das reações envolvidas no processo de escurecimento enzimático e na
inibição do mesmo pela ação do sulfito.

O escurecimento não enzimático ocorre quando grupos funcionais amina, presentes
em proteínas ou aminoácidos, condensam-se com grupos aldeídos de açúcares, levando a
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formação de glicosilamina N-substituídas. Este intermediário pode sofrer vários rearranjos
resultando em polímeros nitrogenados, que por sua vez, apresentam coloração escura, dando
assim um aspecto escuro ao alimento [77, 80, 81]. O íon sulfito, por ser altamente nucleofílico
ataca a carbonila do grupo funcional dos açúcares, inibindo assim a condensação de grupos
amina e evitando o escurecimento não enzimático, como pode ser visualizado no esquema da
Figura 24.

Figura 24: Esquema representativo do tipo de reação responsável pelo escurecimento não enzimático (A), e
reação do agente sulfitante inibindo o processo de escurecimento (B).

Entretanto, o consumo excessivo de alimentos contendo aditivos sulfitantes pode
acarretar inúmeros problemas de saúde em indivíduos sensíveis ao sulfito, como náuseas,
urticárias e irritação gástrica [74, 82]. De acordo com a Legislação Brasileira, a concentração
máxima de sulfito permitido por lei para sucos concentrados de frutas, exceto para sucos de
caju com alto teor de polpa (3000 mg/L) é de 200 mg/L.
Vários métodos clássicos e padronizados estão disponíveis para a determinação de
sulfitos em alimentos, tais como métodos de destilação [83-86], titulação [70, 87, 88],
cromatografia [89-91], FIA [92-94], espectrofotometria [88, 95, 96] e métodos enzimáticos
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[90, 97, 98] dentre outros. Alguns têm ganhado maior significância na análise industrial de
alimentos pela sua alta seletividade, mas poucos são passíveis de uso na rotina moderna.
Por exemplo, o método oficial para a determinação de sulfito em alimentos é o
Monier-Williams [99, 100]. Este método baseia-se na destilação da amostra após acidificação
com ácido clorídrico, que converte o sulfito e bissulfito em dióxido de enxofre gasoso (SO2).
Posteriormente, o SO2 formado é arrastado com o auxílio de um fluxo de nitrogênio até uma
solução de H2O2, onde o mesmo é quantitativamente convertido em ácido sulfúrico. Então,
este é titulado com uma solução padronizada de NaOH para se determinar o números de mols
de ácido sulfúrico (e indiretamente de SO2) e conseqüentemente de dióxido de enxofre e a
concentração de sulfito livre presentes na amostra.
O método Monier-Williams, apesar de ser o método oficial, possui algumas
desvantagens como tempo muito prolongado de destilação (2 horas) que impossibilita a
utilização deste método em uma linha de produção de uma indústria. O limite de detecção é
de 10 mg/L.
Nas indústrias de vinhos a principal técnica utilizada é o método RIPPER [101-103],
que se baseia na titulação iodométrica. Apesar de ser um método rápido ele possui
desvantagens tais como imprecisão nas análises de vinhos tintos (ou outras amostras
fortemente coloridas), onde o ponto final da titulação é difícil de ser precisamente
determinada devido à cor do produto, que se confunde com a cor do ponto final da titulação.
Devido a este fato, muitas indústrias de vinhos passaram a substituir as titulações
iodométricas por técnicas como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com
detector eletroquímico para a determinação de SO2 total em vinhos. Este método é adequado
para empresas que tem grande demanda de análises, sendo a única desvantagem o fato de que
o detector leva algum tempo para estabilizar. Após este período de estabilização do detector o
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número de análises por hora que podem ser realizadas é muito grande [103].

4.4.2 – Eletroquímica do eletrodo modificado com [ZnTRP]/[FeTPPS]
O comportamento eletroquímico do eletrodo modificado com [ZnTRP]/[FeTPPS] em
meio aquoso, na faixa de potencial de 0,0 a +1,0 V é apresentado na Figura 25. As ondas
anódica (Epa = 0,73 V) e catódica (Epc = 0,67 V), referente ao processo redox RuIII/II possui
forma de sino, com um ΔE de 60 mV. A intensidade da corrente de pico é diretamente
proporcional à velocidade de varredura, como apresentado no detalhe da Figura 25.

Figura 25: Voltamogramas cíclicos do ECV modificado com filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] em tampão fosfato
pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L. Velocidade de varredura variando de 20 a 100 mV/s. Inserido na figura:
gráfico da corrente (A) em função da velocidade de varredura (mV/s).

A oxidação de sulfito a sulfato na superfície de um ECV é irreversível, e caracterizada
por uma cinética muito lenta, sendo necessária a aplicação de um potencial elevado (≥ +1,0
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V) para promover a oxidação, como pode ser visualizado no detalhe (A) da Figura 26, onde é
mostrada a onda de oxidação do sulfito a sulfato na concentração de 1 mmol/L sobre um ECV
sem modificação.

Figura 26: Voltamogramas cíclicos do ECV modificado com um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS] na presença
concentrações crescentes de sulfito (3,2 x10-4 a 1,8 x10-3 mol/L) em tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3
0,1 mol/L. O primeiro voltamograma refere-se ao eletrodo modificado em eletrólito suporte. Velocidade de
varredura = 100 mV/s. No detalhe: (A) voltamogramas cíclicos do ECV sem modificação em eletrólito suporte
(linha cheia) e na presença de uma solução 1 mmol/L de sulfito (linha pontilhada), (B) gráfico da corrente (μA)
em função da concentração de sulfito (mmol/L).

Contudo, a ocorrência de reações de oxidação de sulfito, mediadas pelo filme de
[ZnTRP]/[FeTPPS] foram observadas a partir de +0,5 V, culminando em um pico intenso em
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torno de +0,65 V, na região do processo RuII/III, conforme os voltamogramas cíclicos
apresentados na Figura 26. Neste sentido, o processo de oxidação do sulfito para sulfato é
antecipado para o início da onda do processo RuII/III demonstrando que a cinética do processo
de transferência heterogênea de elétrons na interface filme/solução é muito rápida. Isso é
confirmado pelo fato de que a intensidade da corrente de pico é linearmente dependente da
concentração de sulfito, como mostrado no detalhe (B) da Figura 26.

4.4.3 – Otimização do sistema FIA para a determinação de SO2 livre em sucos
concentrados de frutas e em águas de coco
Para a realização das análises de SO2 livre em amostras reais, foi necessário o
desenvolvimento de uma cela FIA amperométrica, com uma unidade de difusão de gases
(UDG) compacta integrada. Uma cela similar com a UDG separada da cela FIA
amperométrica já havia sido construída anteriormente. Além disso, esta nova cela FIA
amperométrica sofreu algumas modificações estruturais, para melhorar seu desempenho como
também para aumentar a reprodutibilidade dos sinais. A principal vantagem desta cela é o fato
de transferir o analito de interesse para outro meio eliminando ou minimizando os
interferentes. Esta UDG integrada à cela amperométrica, é utilizada para transferir compostos
voláteis ou gasosos de um fluxo doador para outro fluxo receptor, através de uma membrana
semipermeável.
Antes de iniciar as análises de sucos concentrados de frutas e águas de coco utilizando
o sistema FIA amperométrico, foi necessário realizar a otimização dos parâmetros. Neste caso
foi avaliada a concentração de ácido sulfúrico ideal, para converter todo sulfito presente na
amostra em SO2 gasoso, além do volume de amostra, vazão da solução doadora e receptora e
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o comprimento do percurso analítico. Neste estudo, uma solução de sulfito na concentração de
1,75 x10-4 mol/L foi utilizada e o potencial aplicado no eletrodo modificado foi mantido
constante em +0,9 V vs Ag/AgCl.
Os íons sulfito e bissulfito são rapidamente convertidos em SO2 gasoso, quando a
amostra é injetada no fluxo de solução de ácido sulfúrico. Contudo, a eficiência de coleta pela
solução receptora e conseqüentemente a intensidade da corrente, está intimamente relacionada
com a difusão do SO2 gasoso através da membrana de Teflon® e o tempo de residência da
amostra na UDG. Assim, o primeiro parâmetro a ser estudado foi à vazão da solução doadora
e receptora. Um pequeno aumento de sinal de corrente foi observado com o aumento da vazão
dos fluxos doador e receptor. Quando os fluxos da solução doadora e receptora foram
controlados em 1,0; 1,5 e 2,0 mL/min as correntes de pico medidos foram respectivamente de
10,77; 11,40 e 11,95 µA, conforme mostrado na Figura 27 (A). Este aumento de corrente, em
decorrência do aumento da vazão das soluções doadora e receptora, deve ser em virtude da
diminuição da dispersão da amostra ao longo do percurso analítico. Apesar, da vazão de 2,0
mL/min apresentar o maior pico de corrente, esta pode ocasionar um processo de lixiviação
mais rápida do filme de [ZnTRP]/[FeTPPS], acarretando perda de sensibilidade e de
reprodutibilidade. Neste sentido a vazão escolhida para o fluxo da solução doadora e
receptora foi a de 1,5 mL/min, por apresentar uma boa intensidade de sinal quando
comparado com o sinal da vazão de 1,0 mL/min e por possibilitar uma maior freqüência de
análises. Assim, todos os demais experimentos de otimização foram realizados utilizando a
vazão de 1,5 mL/min e variando-se os demais parâmetros.
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Figura 27: Otimização dos parâmetros do sistema FIA amperométrico: (A) vazão das soluções, (B)
concentração do ácido sulfúrico, (C) comprimento do percurso analítico e (D) volume de amostra.

Para o estudo da variação do sinal de corrente em função da concentração do ácido
sulfúrico, foram utilizadas as seguintes concentrações de 1,0; 1,5 e 2,0 mols/L que resultaram
respectivamente nas correntes de 12,2; 12,5 e 13,0 µA, conforme mostrado na Figura 27 (B).
A diferença de corrente entre a menor concentração e a maior concentração de ácido sulfúrico
é de apenas 6,1 %. Isto implica que, a reação do ácido sulfúrico com o sulfito presente na
amostra é eficiente mesmo na menor concentração de ácido sulfúrico.
Outro parâmetro estudado foi o comprimento do percurso analítico, medido desde a
injeção da amostra até a entrada da mesma na cela FIA amperométrica. Neste estudo,
percebeu-se que, ao aumentar o comprimento do percurso analítico ocorre um pequeno
decréscimo da corrente. Para um comprimento de 20 cm uma corrente de 11,84 µA foi
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registrada, mas diminuindo este percurso para 10 cm a resposta aumentou para 12,51 µA,
conforme mostrado na Figura 27 (C). Este aumento de corrente em decorrência da diminuição
do comprimento do percurso analítico é provavelmente devido à diminuição da dispersão da
zona de amostra sofrida ao longo do percurso.
A variação do sinal corrente, em função do aumento do volume de amostra utilizado
para a realização das análises, foi o último parâmetro a ser estudado para a otimização do
sistema. Quando o volume da amostra foi aumentado de 50 para 75 µL, a corrente de pico
aumentou 18,4 %, de 10,2 para 12,5 µA. Quando o volume da amostra passou de 75 para 150
µL, a corrente aumentou para 14,3 µA. Comparando o menor volume de amostra com o
maior, verificamos que a corrente aumentou 40,2 %, conforme mostrado na Figura 27 (D).
Este fato pode ser explicado novamente pela dispersão da zona de amostra, pois, volumes
pequenos possuem a tendência de sofrer uma maior dispersão que volumes maiores, por
conseguinte aumentando a corrente de pico nos FIAgramas.
Em função dos estudos apresentados acima os parâmetros ideais para a quantificação
de SO2 livre em sucos concentrados de frutas e em água de coco foram: concentração de ácido
sulfúrico 2,0 mol/L, volume de amostra 75 µL, percurso analítico 15 cm e vazão das soluções
1,5 mL/min.

4.4.4 – Limite de detecção e reprodutibilidade do sistema FIA amperométrico.
Para a determinação do limite de detecção, foram utilizadas soluções padrão de sulfito
de sódio na faixa de concentrações de 1 x10-5 a 2,5 x10-4 mol/L.
Nas condições otimizadas, o sistema FIA amperométrico apresentou uma alta relação
sinal/ruído, mesmo em concentrações baixas de sulfito (1 x10-5 mol/L), como pode ser
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 4 – Sensor amperométrico baseado em porfirinas supramoleculares

87

observado na Figura 28. Uma boa correlação linear (R2 = 0,9987) foi encontrada nesta faixa.
O limite de detecção (LD) foi estimado de acordo com a equação 1.
LD = 3br/m

eq.1

onde br é o desvio padrão do branco e m é a sensibilidade do sistema. O LD foi estimado
como sendo 6,71 x10-7 mol/L de sulfito.

Figura 28: FIAgramas de injeções consecutivas de sulfito (a – f) na faixa de 1 x10-5 a 2,5 x10-4 mol/L, sobre
ECV modificado com filme de [ZnTRP]/[FeTPPS]. E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução
receptora = tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15 cm, vazão = 1,5
mL/min e volume de amostra = 75 L. No detalhe: gráfico da corrente (A) em função da concentração de
sulfito (mol/L).

A reprodutibilidade e efeito de memória foram verificados utilizando-se, por exemplo,
suco de caju diluído (1:10 v/v). Como pode ser visto na Figura 29, a reprodutibilidade dos
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sinais foram ótimas e não há evidência de efeito memória, uma vez que o conjunto de análises
sucessivas apresentou sinais equivalentes. Os FIAgramas foram obtidos para uma dada
amostra que foi fortificada com 1 x10-4 e 2 x10-4 mol/L de sulfito de sódio (sinais a, b e c,
respectivamente). As análises foram realizadas em triplicata, totalizando 30 análises
individuais. A freqüência analítica determinada nas condições otimizadas foi de 85 injeções
(análises individuais) por hora.

Figura 29: FIAgramas do suco de caju diluído 10 vezes (a), com respectivas fortificações da amostra com
sulfito de sódio nas concentrações de 1 x10 -4 (b) e 2 x10-4 mol/L (c) sobre ECV modificado com filme de
[ZnTRP]/[FeTPPS]. E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução receptora = tampão fosfato pH 6,8
(0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15 cm, vazão = 1,5 mL/min e volume de amostra = 75 L.

4.4.5 – Possíveis interferentes nas análises de amostras reais
Amostras reais podem conter inúmeras substâncias que podem interferir nos
resultados das análises. Desta forma, antes de iniciar as análises dos sucos concentrados de
frutas e das águas de coco, alguns possíveis interferentes como benzoato de sódio, ácido
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cítrico, catecol e glicose foram estudados. Os compostos citados anteriormente estão
indicados nos rótulos das embalagens das amostras em estudo, como sendo constituintes das
mesmas.

Figura 30: FIAgramas de uma solução pura de sulfito de sódio 0,08 mmol/L (a) e aditivada com (A) benzoato
de sódio, (B) glicose, (C) ácido cítrico e (D) catecol: (b) 0,08, (c) 0,16, (d) 0,4, (e) 0,8, (f) 8 mmol/L do aditivo e
(g) aditivo puro 8 mmol/L, utilizando ECV modificado com filme de [ZnTRP]/[FeTPPS]. E = +0,9 V, solução
doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução receptora = tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso
analítico = 15 cm, vazão = 1,5 mL/min e volume de amostra = 75 L.

A influência destes compostos foi verificada comparando-se as correntes de pico
obtidas com uma solução de sulfito puro (a), com as correntes obtidas com as soluções de
sulfito aditivadas com os compostos interferentes acima mencionados (b – f). A concentração
de sulfito foi mantida constante em todos os experimentos (0,08 mmol/L), enquanto a
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concentração do interferente foi variada na faixa de 0,08 a 8,0 mmol/L (b – f). Para fins de
comparação, foi analisada também uma solução 8 mmol/L do respectivo interferente puro (g).
Em baixas concentrações (0,08 mmol/L) os interferentes não apresentaram sinal, mas em
concentrações altas (8 mmol/L) foram observados picos de baixa intensidade (g) nos casos do
benzoato de sódio e do catecol (Figura 30(A e D). Isto demonstra que a membrana de PTFE é
altamente seletiva, bloqueando a passagem de todos os demais compostos exceto o SO2
gasoso. Contudo estes compostos podem interagir com o sulfito e dessa forma modificar a
resposta analítica.
Dentre todos os compostos estudados, a glicose é a única que está presente em alta
concentração nos sucos concentrados. Neste caso, observou-se um aumento de cerca de 1 a
4% na corrente em função do aumento da concentração na faixa de 0,08 a 8,00 mmol/L
(Figura 30 (B)). Na presença de Catecol (Figura 30 (D)), a corrente apresentou uma
diminuição de 5 a 15% quando a concentração de catecol aumentou respectivamente de 0,8 a
8,0 mmol/L. Benzoato de sódio (Figura 30 (A)) provocou uma redução de 5 a 10% no sinal,
mas nenhuma mudança significativa pode ser observada em função do aumento da
concentração do aditivo. A maior interferência entre os aditivos estudados foi causada pelo
ácido cítrico (Figura 30 (C)), como já era esperado, pois este é suficientemente ácido para
reagir com o sulfito presente na amostra e liberá-lo na forma de SO2 gasoso. Neste caso o
sinal (b) decaiu 18% quando a solução de sulfito foi aditivada com uma solução de ácido
cítrico de mesma concentração. Esse decréscimo aumentou com o aumento da concentração
do ácido cítrico, diminuindo até 64%, quando sua concentração era 100 vezes maior que a
concentração do sulfito. Mas neste caso o decréscimo da corrente não reflete uma
interferência real do ácido cítrico no método analítico, mas sim a diminuição da concentração
de sulfito na amostra, devido à liberação de SO2 gasoso para a atmosfera.
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4.4.6 – Determinação de SO2 livre em sucos concentrados de frutas e água de
coco utilizando o sistema FIA amperométrico
A coleta das amostras de produtos alimentícios foi realizada em supermercados e
hipermercados, responsáveis por cerca de 85% do total de vendas de alimentos, no município
de São Caetano do Sul. As amostras foram compostas pelas principais marcas comerciais de
sucos industrializados concentrados e duas marcas de água de coco comercializadas nos locais
de coleta. Duas unidades de cada um dos produtos foram adquiridas nos locais de coleta. As
amostras foram então analisadas em triplicata.
As análises foram realizadas pelo método de adição de padrão. Este método é baseado
em uma curva de calibração construída com os resultados obtidos para a amostra pura e
amostras fortificadas com quantidades conhecidas do analito, no nosso caso sulfito. As
concentrações de sulfito utilizadas para fortificar as amostras variaram entre 0,1 a 0,4
mmol/L.
Antes de serem analisadas, as amostras de sucos concentrados de caju, bem como as
amostras de água de coco foram diluídas (em eletrólito suporte) 10 e 9 vezes respectivamente.
Sucos concentrados de diversas frutas, de três marcas distintas, de diferentes cores e
composições, foram utilizados na avaliação do método FIA amperométrico para a
determinação de SO2 livre.
Inicialmente, foram analisados os sucos concentrados de caju marcas A, B e C (Figura
31), que foram diluídas para a preparação das amostras, devido à grande quantidade de polpa
(sólidos) presente nos mesmos. Excelentes correlações lineares foram obtidas para as três
marcas de suco de caju analisadas, evidenciando a qualidade dos resultados obtidos. Mas,
uma análise mais cuidadosa revela uma discrepância nos coeficientes angulares das retas,
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cujos valores variaram significativamente de amostra para amostra.

Figura 31: FIAgramas dos sucos concentrados de caju, marcas A, B e C, utilizando ECV modificado com filme
de [ZnTRP]/[FeTPPS]: (a) amostra diluída 10X sem adição de sulfito, (b – e) adição de 100 a 400 mol/L de
sulfito na amostra (a). E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução receptora = tampão fosfato pH
6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15 cm, vazão = 1,5 mL/min e volume de amostra = 75
L.
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Figura 32: FIAgramas de amostras de suco concentrado de uva (marca B), água de coco (marcas D e E),
utilizando ECV modificado com filme de [ZnTRP]/[FeTPPS]: (a) amostra sem adição de sulfito, (b – e) adições
de 100 – 400 mol/L de sulfito na amostra (a). E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução
receptora = tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15 cm, vazão = 1,5
mL/min e volume de amostra = 75 L.
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Os coeficientes angulares (α) e correlações lineares (R2) das curvas analíticas
referentes aos sucos de caju marcas A, B e C foram respectivamente iguais a α = 0,60 e R2=
0,9998; α= 0,39 e R2= 0,9993 e α= 0,32 e R2= 0,9973, conforme mostrado na Figura 31. No
caso do suco de uva marca B e águas de coco marcas D e E (Figura 32) os coeficientes
angulares (α) e correlações lineares (R2) foram respectivamente α= 0,55 e R2= 0,9988; α=
0,44 e R2= 0,9974 e α= 0,69 e R2= 0,9998. Uma explicação para o que pode estar ocorrendo
seria um envenenamento da superfície do eletrodo pela amostra, mas esta possibilidade pode
ser descartada, pois, a amostra não entra em contato direto com o eletrodo. Somente o SO2(g)
gerado como produto da reação da amostra com o ácido sulfúrico é direcionado para o
eletrodo modificado. Logo, o efeito de matriz parece ser mais plausível para explicar as
discrepâncias nos coeficientes angulares das curvas analíticas. De fato, é sabido que aldeídos,
ácidos fenólicos, antioxidantes, alguns aditivos e nutrientes podem reagir com o sulfito devido
a sua alta nucleofilicidade, formando adutos e clivando ligações S–S em proteínas. Também é
conhecido que o tratamento do suco com pectinase influencia os efeitos de matriz [104, 105].
A fim de compreender um pouco mais sobre a influência da matriz nas análises, um
experimento foi realizado. Comparando-se as respostas das análises quando se injeta a
amostra pura, uma solução padronizada de sulfito 0,1 mmol/L (método de injeção de padrão)
e amostras fortificadas com 0,1 mmol/L de sulfito (método de adição de padrão). Os
resultados das análises, utilizando amostras de água de coco, suco de laranja, de uva e de caju
são apresentados na Figura 33.
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Figura 33: FIAgramas de injeções sucessivas de a) solução padronizada de sulfito 0,1 mmol/L, b) amostras dos
sucos preparadas por diluição com solução de eletrólito ((A) água de coco = 8x; (B) suco de laranja= 10x;(C)
suco de cajú= 10x; e (D) suco de uva = sem diluição) e c) amostras de sucos em (b) fortificadas com 0,1 mmol/L
de sulfito, utilizando ECV modificado com filme de [ZnTRP]/[FeTPPS]. E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4
2,0 mol/L, solução receptora = tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) e KNO3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15
cm, vazão = 1,5 mL/min e volume de amostra = 75 L.
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No caso das amostras de suco de laranja e de água de coco, as correntes de pico das
respectivas amostras fortificadas (c) são iguais a soma das correntes das amostras sem
fortificação (b) e da solução de sulfito padronizada (a). Contudo, observou-se um decréscimo
sistemático da corrente no caso das amostras fortificadas de suco de caju e de uva (31 e 45%,
respectivamente, relativo à fortificação) em comparação com as amostras puras (b), conforme
Figura 33 (C) e (D). Essas diferenças foram atribuídas às reações do sulfito adicionado com a
matriz do suco de caju e de uva, gerando espécies estáveis em solução de H2SO4 2,0 mols/L.
Estas não geram SO2 gasoso pelo menos durante a escala de tempo das análises FIA
amperométricas. Essas reações, atribuídas à adição do sulfito a alguns dos compostos
presentes na matriz do suco de caju e de uva, devem ser muito rápidas, já que nenhuma
mudança pode ser observada após cerca de um minuto depois do processo de fortificação.
Assim, estas reações deverão afetar qualquer análise realizada através do método de adição de
padrão, e eventualmente, os resultados dos ensaios de recuperação realizados pelo método de
Monier-Williams.
O erro introduzido pelo efeito de matriz pode ser avaliado utilizando-se os resultados
apresentados na Figura 33, comparando-se os teores de sulfito determinados pelo método de
adição de padrão e o método de injeção de padrão. No primeiro, o teor de sulfito é dado pela
diferença entre os experimentos “c” e “b”, enquanto que no segundo é dado pela razão das
correntes de pico em “b” e em “a” multiplicado pela concentração da solução padronizada de
sulfito (0,1 mmol/L). Em ambos os casos é necessário fazer-se a correção pelo fator de
diluição para se obter o resultado final desejado. Assim, os teores de sulfito em ppm de SO2
determinados pelo método de injeção de padrão e pelo método de adição de padrão nas
amostras (entre parênteses) são: água de coco = 4,9 x 8 = 39,2 ppm (40,8 ppm), suco de
laranja = 6,3 x 10 = 63,0 ppm (67,0 ppm), suco de caju = 10,1 x 10 = 101,0 ppm (143,0 ppm)
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e suco de uva = 6,3 ppm (11,2 ppm), onde x8 e x10 são os fatores de diluição das respectivas
amostras. Desta maneira, fica claro que o método de adição de padrão sempre apresenta
resultados maiores que o método de injeção de padrão, particularmente no caso do suco de
caju e do suco de uva onde os resultados foram respectivamente 41 e 78% maiores que os
obtidos pelo método de injeção de padrão.
Para efeito de comparação, os teores de SO2 livre também foram determinados pelo
método de Monier – Williams (M-W) e apresentados na Tabela 2 utilizando-se amostras
idênticas de suco de caju, suco de uva e água de coco.
Tabela 2: SO2 livre encontrado em sucos concentrados de caju e de uva, bem como em água de coco
industrializada, determinados pelo método M-W e FIA amperométrico utilizando o método de adição de padrão.

Amostras
Suco de caju
A
B
C
Suco de uva
A
B
C
Água de coco
A
B

SO2/ mgL-1
M-W
FIA

FIA/M-W

276,7 (±0,9)
198,4 (±4,2)
198,1 (±3,9)

198,1 (±2,3)
214,4 (±2,0)
199,0 (±3,0)

0,7
1,1
1,0

Não detectado
Não detectado
10,4 (±0,4)

Não detectado
Não detectado
14,5 (±0,4)

1,4

62,4 (±2,4)
47,9 (±1,1)

82,9 (±1,8)
58,6 (±0,4)

1,3
1,2

É interessante notar que os teores de sulfito livre encontrados em todas as amostras
estavam dentro do limite máximo permitido pela legislação brasileira. O suco concentrado de
caju com alto teor de polpa, tradicionalmente apresenta uma maior concentração de sulfito.
Mesmo neste caso a quantidade de sulfito determinado estava dentro dos limites aceitáveis.
Por outro lado, as concentrações de sulfito encontradas nos sucos de uva estavam muito
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próximas do limite de detecção pelo método M-W estimado em 10 ppm de SO2, podendo ser
um dos responsáveis pelas diferenças significativas nos resultados das análises. Mesmo sendo
o método oficial para a determinação de sulfito em alimentos, o método M-W possui muitas
desvantagens quando comparado com o método FIA amperométrica, que podem afetar e
muito os resultados, como discutido a seguir. Uma das grandes desvantagens é o tempo muito
longo de análise, sendo necessário quase 2 horas para a realização de apenas uma análise. Um
aspecto considerado crítico é a necessidade de um controle muito preciso do fluxo de
nitrogênio utilizado para transferir o SO2 gasoso, gerado na reação do ácido com a amostra,
pois se este fluxo for muito baixo nem todo o SO2 será transferido até a solução de peróxido
de hidrogênio e se o fluxo de nitrogênio for muito elevado corre-se o risco de transferir vapor
de ácido clorídrico juntamente com o SO2 até a solução de peróxido de nitrogênio falseando o
resultado da titulação com solução de NaOH. Outro fator que provoca a perda de SO2 durante
a análise é a exposição da amostra ao oxigênio do ar, antes de iniciar a destilação, provocando
sua oxidação a sulfato.

4.5 – Conclusões
O sensor amperométrico, baseado em filmes eletrostaticamente montado de porfirinas
supramoleculares, apresentou uma resposta eletrocatalítica por volta de +0,65 V, na presença
de sulfito de sódio. Este sensor, conforme relatado anteriormente na literatura [44], não possui
uma tendência a lixiviação, ao contrário de outros sensores amperométricos baseados em uma
única porfirina. Desta forma, este sensor foi empregado na determinação de SO2 livre em
sucos concentrados de frutas e águas de coco, utilizando um sistema FIA amperométrico. Para
tal determinação, foi necessário o desenvolvimento de uma cela amperométrica em fluxo,
integrada a uma UDG. Esta é imprescindível para a realização das análises, pois a mesma
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proporciona a transferência da espécie gasosa, obtida pela reação da amostra com uma
solução de ácido sulfúrico, através de uma membrana semipermeável de Teflon®, eliminando
os possíveis interferentes presentes na complexa matriz das amostras.
Após a otimização do sistema FIA amperométrico, o limite de detecção foi estimado
em 6,71 x10-7 mol/L para o SO2 livre. Ainda o sistema FIA apresentou um desvio padrão
relativo entre as análises de 1,5%, demonstrando desta forma, que os sinais respostas são
muito reprodutíveis e ainda que o sistema não apresenta efeito memória. Outros pontos a
serem destacados são: a elevada freqüência analítica (85 análise por hora) alcançada para o
sistema otimizado, a pequena quantidade de amostra necessária para a realização das análises
(75 L) e eliminação de interferentes presentes nas amostras.
O efeito de alguns possíveis interferentes como benzoato de sódio, glicose, ácido
cítrico e catecol sobre os resultados das análises pelo método FIA amperométrico
desenvolvido foram avaliados. Dentre estes quatro compostos, o ácido cítrico apresentou a
maior influência, pois o sulfito reage prontamente com o mesmo, transformando-se em SO2
gasoso. Este escapa para o ambiente levando a teores menores que os esperados.
As análises de sulfito presentes em sucos concentrados de frutas e em águas de coco
foram realizadas utilizando-se o método de adição de padrão. As quantidades de sulfito
encontradas nos sucos concentrados de frutas e em águas de coco estavam dentro dos níveis
permitidos pela legislação brasileira, sendo os resultados comparáveis aqueles obtidos pelo
método Monier-Williams.
Todavia, uma discrepância nos valores dos coeficientes angulares foi encontrada.
Desta forma, duas rotas de análises foram avaliadas: uma baseada na injeção direta de uma
solução padrão de sulfito (como referência) seguido da injeção da amostra e da amostra
aditivada com sulfito. O primeiro mostrou ser mais imune aos efeitos da matriz. Ao contrário
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do que se esperava, o método de adição de padrão sofreu uma forte influência da matriz,
apesar de ser largamente empregado como método analítico.
Em suma, o método de análise de sulfito utilizando o sistema FIA amperométrico,
mostrou ser uma alternativa interessante ao método Monier-Williams defendido pela AOAC.
O novo sistema FIA possui um baixo custo e apresenta a possibilidade de ser introduzido no
setor industrial para o monitoramento e controle da produção de produtos líquidos. Amostras
muito viscosas ou contendo grandes quantidades de partículas ou sólidos podem obstruir os
canais da cela amperométrica causando a interrupção do fluxo das soluções doadoras e
receptoras.
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5 – Sensor amperométrico baseado em -Ni(OH)2
5.1 – Considerações sobre o hidróxido e óxi-hidróxido de níquel
O hidróxido de níquel possui uma cela unitária do tipo brucita [106], pertencendo
assim, a classe dos sólidos inorgânicos lamelares, que se caracterizam pela sobreposição de
camadas bidimensionais ao longo do eixo cristalográfico c.
O Ni(OH)2 apresenta polimorfismo [107-110], podendo ser encontrado em duas
formas cristalinas no estado reduzido (-Ni(OH)2 e -Ni(OH)2) e outras duas no estado
oxidado (-NiOOH e -NiOOH). As principais diferenças entre as formas polimórficas do
Ni(OH)2 são quanto ao grau de organização lamelar, ao longo do eixo cristalográfico c, e as
suas respectivas distâncias basais. O valor de c está relacionado com um espacamento basal d,
que pode ser obtido a partir da posição do pico de difração (001) do difratograma de raio-X do
sólido.
O -Ni(OH)2 apresenta uma estrutura lamelar, comum a muitos halogenetos metálicos
como o CdI2 e hidróxidos M(OH)2, onde M = Ca, Co, Mg, etc. A estrutura pode ser descrita
como hexagonal de empacotamento compacto, possuindo parâmetros da cela unitária a = b =
3,126 Å e c = 4,605 Å, onde os átomos de oxigênio formam a rede cristalina hexagonal e os
íons NiII ocupam interstícios octaédricos, em camadas alternadas.
O -Ni(OH)2 apresenta um sistema cristalino hexagonal, com parâmetros de cela
unitária a = b = 3,08 Å e c/3 ≥ 7,06 Å, dependendo do ânion que se encontra intercalado entre
as lamelas, diferentes daqueles encontrados no polimorfo -Ni(OH)2. Esta fase é deficiente
em íons hidróxido, possuindo assim lamelas carregadas positivamente, de composição
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[Ni(OH)2-x(H2O)x]x+. Esse excesso de cargas positivas é neutralizado por ânions hidratados
localizados na região interlamelar. Logo, a fórmula do alfa hidróxido de níquel é melhor
representada como Ni(OH)2-x (An-)x/n.m(H2O), onde An- são os ânions Cl-, NO3-, AcO-, etc, x
= 0,15 a 0,20 e m = 0,66 a 0,75 [111, 112].
Além disso, a fase alfa é caracterizada pela grande desorganização das lamelas ao
longo do eixo cristalográfico c, denominada estrutura “turbostrastica”. Ou seja, a estrutura do
-Ni(OH)2 é consistente com uma estrutura lamelar do tipo brucita, mas as lamelas estão
orientadas mais ou menos randomicamente ao longo do eixo cristalográfico c.

Figura 34: Relação da distância basal da forma polimórfica -Ni(OH)2 em função do aumento do número de
carbonos do ânion do ácido carboxílico utilizado na síntese. Extraído da referência [113].

A distância basal encontrada para o -Ni(OH)2, depende muito do tamanho do ânion
que se encontra intercalado entre as lamelas. Delahaye e colaboradores [113] demonstraram
que há um aumento das distâncias basais em função do tamanho do ânion (carbonato, acetato,
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succinato, glutamato e adipato) dos sais de níquel empregados na síntese do -Ni(OH)2. De
fato, a distância basal aumentou linearmente em função do número de carbonos presentes nos
ânions dos ácidos carboxílicos utilizados, como mostrado na Figura 34.
Utilizando a difração de raio-X é possível diferenciar as fases polimórficas  e . Por
exemplo, por possuir uma distância basal muito maior e uma elevada desorganização
estrutural ao longo do eixo cristalográfico c, o polimorfo -Ni(OH)2 tende a apresentar
padrões de difração diferentes daqueles apresentados pelo -Ni(OH)2, que possui uma
distância basal menor e um grau de cristalinidade muito maior.
Logo, as larguras e intensidades dos picos de difração, e a posição do pico (001),
relacionado com a distância basal, são bem diferentes nos difratogramas de raio-X das duas
formas polimórficas. Além disso, os picos localizados em 2 = 30 a 40º, relacionados com a
organização lamelar, também são diferentes. Os picos de difração são largos e de baixa
intensidade no -Ni(OH)2, devido a sua baixa cristalinidade, enquanto na forma polimórfica
beta os picos são finos e intensos consistentes com o maior grau de cristalinidade neste
polimorfo. Outra diferença marcante entre as duas formas polimórficas é quanto à posição do
pico de difração (001). Este é encontrado em ângulos baixos de 2 nos materiais na fase alfa
que possuem distâncias basais relativamente maiores que no polimorfo beta, onde o mesmo
pico é encontrado deslocado para valores de 2 maiores, como mostrado na Figura 35. Além
disso, os picos de difração encontrados em 2 entre 30 a 40º são muito assimétricos no
polimorfo alfa, evidenciando assim uma organização mais aleatória das camadas ao longo do
eixo cristalográfico c. Em contraste, aqueles mesmos picos de difração apresentam forma bem
definida no -Ni(OH)2, evidenciando uma elevada organização das camadas ao longo do eixo
cristalográfico c.
A distância basal média pode ser determinada a partir dos difratogramas de raio-X
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utilizando-se a equação de Bragg (n=2d(sen) e o ângulo  dos picos de difração 00l.
Inicialmente deve-se identificar e atribuir pelo menos um pico de difração adequado, como
mostrado na Figura 35. Aplicando-se a equação de Bragg para as duas formas polimórficas do
Ni(OH)2, podemos determinar os valores de distâncias interlamelares de 8,6 Å para a fase alfa
e 4,7 Å para a fase beta. Como esperado, as distâncias são maiores para o polimorfo alfa que
para o polimorfo beta.

Figura 35: Difratogramas de raio-X do (a) -Ni(OH)2 e (b) -Ni(OH)2. Figura adaptada da referência [114].

Como já foi mencionado, além das fases  e  encontradas no [Ni(OH)2], o hidróxido
de níquel no estado oxidado [NiOOH] pode ser encontrado nas formas polimórficas  e NiOOH.
O -NiOOH, derivado do -Ni(OH)2, cristaliza no sistema hexagonal, apresentando
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parâmetros de cela unitária a = b = 2,82 Å e c = 4,85 Å [115]. O material na forma oxidada
apresenta um espaçamento basal um pouco maior que na forma reduzida. Este fato pode ser
explicado pela perda de um próton que aumenta a repulsão entre os oxigênios adjacentes das
camadas de NiO2.
A forma oxidada -NiOOH apresenta uma estrutura lamelar semelhante a forma
oxidada -NiOOH, cristalizando no sistema romboédrico, com parâmetros de rede hexagonais
a = 2,82 Å e c ≥ 21,15 Å. Esta fase oxidada apresenta fórmula geral AxHy(H2O)zNiO2 (x, y <
1), onde A representa íons de metais alcalinos como Na+ e K+, e moléculas de água estão
intercaladas entre as lamelas de NiO2, fazendo com que estes íons e moléculas de água
contribuam para uma espaçamento basal de 7 Å [116, 117].
Outras fases polimórficas do Ni(OH)2 podem ser encontradas na literatura como, por
exemplo, a fase denominada bc [118] (bc = badly crystallized), que apresenta características
da forma polimórfica -Ni(OH)2, mas que contém ânions intercalados na região interlamelar,
apresentando picos de difração mais largos que aqueles apresentados pela forma polimórfica
, caracterizando assim uma desorganização estrutural e consequentemente uma baixa
cristalinidade. Rajamathi e colaboradores [119] reportaram a caracterização por difração de
raio-X, análise termogravimétrica e espectroscopia vibracional na região do infravermelho de
uma fase polimórfica do Ni(OH)2, que não possui características nem da fase  e nem da fase
, mas sim da mistura das duas. Em suma, ainda não há consenso em relação à atribuição das
fases cristalinas provavelmente em função do aumento contínuo na concentração de defeito da
fase beta bem cristalina até a fase alfa.
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5.1.1 – Comportamento eletroquímico dos eletrodos de hidróxido e óxihidróxido de níquel
Eletrodos de hidróxido de níquel têm despertado um grande interesse na comunidade
científica, devido às diversas áreas de aplicação como, por exemplo, na preparação de ânodos
de baterias [120-122], sensores químicos [123-125] e dispositivos eletrocrômicos [126, 127].

Figura 36: Diagrama de Bode explicando o comportamento eletroquímico do hidróxido de níquel e oxi-hidroxo
de níquel, e suas interconversões durante processos de carga e de descarga.

As conversões entre as formas polimórficas do Ni(OH)2, tanto na forma reduzida ( e
) como na oxidada ( e ) por processos eletroquímicos, estão representadas na Figura 36.
Segundo Bode e colaboradores [128], quando submetido a processos de carga, o Ni(OH)2 se converte na forma oxidada -NiOOH, enquanto o -Ni(OH)2 transforma-se em Paulo Roberto Martins
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NiOOH. Porém, o -Ni(OH)2 pode ser convertida em -NiOOH durante uma sobrecarga
eletroquímica, causando um grande estresse mecânico ao material devido ao aumento de
volume do mesmo. Este fenômeno é conhecido como efeito  [129] leva a deterioração
mecânica do material ativo, devido às tensões inter e intra-partículas, sendo um dos principais
problemas apresentados pelas baterias de níquel.

Figura 37: Voltamogramas cíclicos do Ni(OH)2 na fase  (linha contínua) e na fase  (linha pontilhada). A
figura foi extraída da referência [130].

O comportamento eletroquímico dos eletrodos de -Ni(OH)2 e -Ni(OH)2 em meio
alcalino, são mostrados nos voltamogramas cíclicos da Figura 37. Podemos observar que o Ni(OH)2 apresenta um Epa, relacionado com o processo redox NiII/NiIII, deslocado para
regiões mais catódicas que o material na fase . De fato, o potencial de carga do material na
fase encontra-se muito próximo ao potencial de evolução de oxigênio, caracterizado pelo
aumento exponencial da corrente anódica a partir de +0,55 V. Outra característica do Ni(OH)2 é possuir processos de oxidação e de redução muito mais reversíveis que o Paulo Roberto Martins
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Ni(OH)2.
Além disso, a quantidade de carga envolvida no processo -NiII(OH)2/-NiIIIOOH, é
muito maior que no processo -NiII(OH)2/-NiIIIOOH, ou seja apresenta uma maior
capacidade de carga específica sendo capaz de transferir maior número de elétrons por
unidade de massa do material. No processo de carga II/III o número de elétrons trocados é de
cerca de 1,5 [115, 131], enquanto que no processo II/IIIesse número diminui quase pela
metade (0,8 elétrons) [132]. Assim, as cargas específicas de 433 e 289 mAh.g-1 foram
respectivamente determinadas para os processo de carga II/III e II/III 
Apesar do -Ni(OH)2 apresentar uma elevada quantidade de carga, este material é
termodinamicamente meta-estável e vai mais ou menos rapidamente se convertendo na fase
termodinamicamente estável  quando mantido em meio alcalino ou durante processos
contínuos de carga e descarga em meio alcalino [130]. Este é o principal motivo pelo qual Ni(OH)2 não pode ser utilizado como eletrodos positivos de baterias, apesar das vantagens
acima descritas.
Desta maneira, esforços têm sido realizados com o intuito de obter -Ni(OH)2
estabilizado, ou de melhorar as propriedades eletroquímicas do -Ni(OH)2. Na última década,
a busca por novas metodologias de síntese do hidróxido de níquel vem se concentrando
principalmente na obtenção de materiais nanoestruturados [126, 133-135]. Sabe-se que,
quando um material passa da escala micrométrica para a nanométrica muitas de suas
propriedades são alteradas. Kiani e colaboradores [136] estudaram as propriedades
eletroquímicas do -Ni(OH)2 micro e nanoparticulado, mostrando que este material apresenta
um desempenho eletroquímico superior. De fato, foi demonstrado que os processos de
carga/descarga ocorrem mais reversivelmente, além do potencial de evolução do oxigênio ter
sido deslocado para potenciais mais positivos. Quanto à capacidade de descarga, o material
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nanométrico apresentou uma melhora de 11% em relação ao material micrométrico.
Recentemente, no laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do
Instituto de Química da USP, um Ni(OH)2 nanoestruturado e estabilizado na fase alfa foi
obtido através do processo sol-gel [45]. O tamanho das nanopartículas foi estimado em 5 nm
por microscopia eletrônica de transmissão; e estudos de difração de raio-X e microbalança
eletroquímica de cristal de quartzo mostraram que o material apresenta-se na fase alfa. É
interessante ressaltar que mesmo após mais de 100 ciclos sucessivos de carga e descarga, o
material não se converteu completamente na fase beta, além das melhorias de propriedades
característicos dos materiais nanométricos em relação aos mesmos materiais na forma
micrométrica convencional. A rota de síntese sol-gel do material na forma nanométrica é
descrita em detalhe abaixo.

5.2 – Processo sol-gel
Dispersões de partículas coloidais com dimensões variando entre 1 a 100 nm, estáveis
em fluídos, são denominados sóis. Os materiais resultantes dos processos de crescimento e
agregação das partículas podem ser denominados géis ou precipitados [137]. O primeiro
geralmente envolve a formação de uma rede polimérica tridimensional altamente solvatada
que leva à solidificação da suspensão coloidal, enquanto no segundo ocorre a formação de
partículas maiores, de dimensões micrométricas, que se deposita no fundo do recipiente pela
ação da gravidade. Desta forma, o termo “sol-gel” pode ser compreendido como a formação
de uma fase sólida a partir da gelificação da dispersão coloidal [138].
De fato, os processos de desestabilização do sol podem gerar dois tipos de géis: a) géis
coloidais constituídos por estruturas rígidas geradas pela agregação de partículas coloidais, ou
b) géis poliméricos compostos pela estruturação tridimensional das cadeias poliméricas que
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imobilizam a fase líquida nos seus poros. Desta maneira a agregação linear de partículas
primárias originará géis coloidais, que somente ocorre pela alteração das propriedades físicoquímicas da suspensão, como mostrado na Figura 38 (A). No caso de géis poliméricos a
gelatinização ocorrerá pela interação das longas cadeias poliméricas lineares, Figura 38 (B)
[138].

Figura 38: Esquema ilustrativo do processo de gelatinização de sistemas coloidais (A) e poliméricos (B). A
figura foi extraída da referência [138].

A química sol-gel baseia-se em reações de polimerização inorgânica [139, 140],
podendo ser encontradas duas rotas sintéticas dependendo do solvente. Na primeira o
precursor de sais metálicos (cloretos, nitratos, sulfetos, etc.) é solubilizado em água, enquanto
no segundo, precursores do tipo alcóxidos M(OR)z (onde, M = Al, Si, Ti, Zr, V, Cr, etc., R =
grupo orgânico e Z = valência ou número de oxidação do metal) são solubilizados em
solventes orgânicos e hidrolisados. A formação de partículas coloidais ou de cadeias
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 5 – Sensor amperométrico baseado em -Ni(OH)2

112

poliméricas lineares se dará logo após as reações de hidrólise e subseqüente condensação das
espécies hidratadas. As reações podem ser classificadas como:
1) Hidroxilação
a) de um precursor inorgânico
Quando solubilizado em um meio aquoso, um cátion metálico M2+ é solvatado por
moléculas de água [139], de acordo com a equação 2.

Mz+ + H2O

M

OH2

Z+

eq. 2

No caso de íons metálicos, esta solvatação leva a formação de uma ligação
coordenativa, havendo uma transferência de carga parcial de um orbital preenchido 3a1 da
água para um orbital d vazio do íon metálico [139]. Desta forma, a carga parcial positiva nos
átomos de hidrogênio aumenta, e a molécula de água coordenada tende a se tornar mais ácida.
Dependendo do grau de transferência da densidade eletrônica para o íon metálico, as reações
abaixo podem ocorrer:

M-OH2

Z+

M-OH

(Z-1) +

+

+H

M=O

(Z-2) +

+ 2H+

eq. 3

Assim, as moléculas de água coordenadas ao íon metálico central são passíveis de
equilíbrios ácido-base, levando a desprotonação do ligante aqua (–OH2) a hidroxo (–OH) e
deste a oxo (=O), de acordo com a equação 3. Portanto, dependendo do pH da solução aquosa,
da relação carga/raio, número de coordenação e da eletronegatividade do íon metálico
podemos ter uma ou outra espécie predominante.
De uma maneira geral, a fórmula mais simples de um precursor inorgânico pode ser
representada como [MONH2N-h](2-h)+, onde N é o número de águas covalentemente ligadas ao
cátion metálico Mz+, z a carga do íon metal e h a razão molar da reação de hidrólise [139].
Dependendo da razão molar da reação de hidrólise (h), podemos ter os seguintes precursores
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inorgânicos:
z+

(h=0)

M(OH2)N

aquo-íon

(2-z)-

(h=2N)

MON

oxo-íon
(N+x-z)

(h>N)

MOx(OH)N-x

(h<N)

M(OH)h(OH2)N-h

(h=N)

M(OH)N

oxo-hidroxo complexo

(z-h)+

(0<h<2N)

hidroxo-aquo complexo

(N-z)-

hidroxo complexo

A hidroxilação de um precursor inorgânico leva a formação de ligações do tipo M–
OH. A hidroxilação é efetuada pela modificação do pH da solução aquosa, levando a
protonação de oxo-complexos aniônicos (equação 4), ou a desprotonação de aqua complexos
catiônicos (equação 5).

MOnx- + H+

HMOn(x-1)

M(OH2)nz+

M(OH)(OH2)n-1

eq. 4

(z-1)+

+ H+

eq. 5

b) de um precursor orgânico
Grupos alcóxidos (OR) são eletronegativos, tornando assim o metal parcialmente
positivo e susceptível a ataques nucleofílicos. Portanto, a hidrólise de um alcóxido pode
ocorrer com adição de água ou de uma solução de água e álcool, gerando um grupo hidroxo
M-OH reativo e o álcool correspondente, conforme equação 6.

M(OR)n + nH2O

M(OH)n + nROH

eq. 6

O mecanismo de hidrólise proposto pode ser dividido em três etapas [140], de acordo
com a equação 7.
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M-OR

HO-M
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R
O
H

M-OH + ROH
(C)

eq. 7

(B)
A primeira etapa (A) envolve um ataque nucleofílico de uma molécula de água ao sítio
metálico carregado positivamente, levando a um estado de transição (B) que sofre um
rearranjo com transferência de um próton da água para o alcóxido, levando ao intermediário
que se dissocia gerando o hidróxido metálico e uma molécula de álcool (C). Todo o processo
segue um mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular.
Após o processo de hidroxilação do precursor inorgânico ou orgânico, a etapa
posterior que se segue são as reações de condensação.
2) Condensação
Após o processo de hidroxilação, reações de condensação ocorrem, podendo se
processar por olação ou oxolação.
A condensação via olação, de acordo com a literatura [141], leva a formação de uma
ponte hidroxo entre dois centros metálicos gerando respectivamente o M–OH–M. Este tipo de
reação de condensação envolve a reação de hidroxo aqua complexos [M(OH)x(OH2)n-x](z-x)+,
com x < n. Basicamente isto corresponde a uma substituição nucleofílica, onde o M-OH é o
nucleófilo e o ligante aqua é o grupo de saída (leaving group), conforme equação 8.

M-OH + M-OHR

H
M-O-M + H2O

eq. 8

R = H ou grupo orgânico

A cinética de olação é controlada pela labilidade da ligação M-OHR que depende
principalmente da relação carga/raio, eletronegatividade e configuração eletrônica do cátion
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metálico [142, 143].
A reação de condensação via oxolação, leva á formação de uma ponte oxo M-O-M
entre dois centros metálicos. A oxolação é observada quando não há ligantes aqua na esfera
de coordenação do metal. Tipicamente esta reação ocorre com oxo-hidroxo complexos do tipo
[MOx(OH)n-x](n+x-z)-. Dois mecanismos podem ser considerados nas reações de oxolação.
(i) Quando a esfera de coordenação do metal não está saturada, uma adição
nucleofílica pode ocorrer com M-OH ou M=O atuando como nucleófilos. A cinética de
reação tende a ser rápida (k > 105 M-1 s-1) tendo-se em vista que não há necessidade de
dissociação de ligantes, assim formando cadeias ou ciclos, conforme equação 9.

O

O

M +

M
O

M

M

eq. 9

O

(ii) Quando a esfera de coordenação do metal está totalmente saturada, reações de
substituição nucleofílica devem ocorrer com M-OH, onde OH- e H2O atuam respectivamente
como nucleófilo e grupo de saída. Esta reação ainda pode ser decomposta em dois passos. A
substituição nucleofílica leva a um complexo µ-OH instável, que sofre um rearranjo
intramolecular formando o µ-oxo complexo e levando a liberação de uma molécula de H2O,
conforme equação 10.

M-OH + M-OH
M-OH-M-OH

M-OH-M-OH
M-O-M + H2O

eq. 10

O primeiro passo pode ser catalisado por base, o que favorece fortemente o ataque
nucleofílico. Já o segundo passo pode ser catalisado por ácido, que favorece fortemente a
eliminação do grupo de saída.
Desta forma, o método sol-gel torna-se uma rota alternativa para a obtenção de
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partículas coloidais ou nanométricas. Além disso, essas dispersões coloidais podem ser
facialmente espalhadas sobre a superfície de diversos tipos de materiais (FTO, platina e etc.)
formando filmes homogêneos. Logo, são ideais para a preparação de eletrodos quimicamente
modificados.

5.3 – Sensores eletroquímicos baseados em hidróxido de níquel
Como já foi dito anteriormente, eletrodos de hidróxido de níquel têm sido utilizados
nas mais diversas áreas. Mas, sem dúvida alguma, a maior parte das pesquisas realizadas com
este material está concentrada no setor energético, ou seja, no desenvolvimento de baterias
[144-147]. Este tópico será discutido em mais detalhe no capítulo 6, sendo a área de sensores
químicos menos explorada. Dentre eles, os sensores eletroquímicos são um dos mais
utilizados, devido à facilidade de desenvolvimento e baixo custo, bem como a simplicidade
para a realização das análises.
Sensores eletroquímicos baseados em hidróxido de níquel apresentam uma elevada
atividade eletrocatalítica para oxidação de moléculas orgânicas como açúcares, aminoácidos,
alcoóis e anti-inflamatórios [148-160].
Mais recentemente novos materiais exibindo propriedades eletrocatalíticas, mais
especificamente materiais nanoestruturados e híbridos, tem sido utilizados como materiais
ativos de eletrodo. O motivo é o aumento da área superficial, e a alta sensibilidade, atividade e
seletividade que podem ser alcançados utilizando-se aqueles tipos de materiais. Harfield e
colaboradores [161] depositaram eletroquimicamente hidróxido de níquel, sobre a superfície
de um eletrodo de diamante dopado com boro, em meio alcalino. A caracterização deste
eletrodo por MEV indicou que a superfície foi recoberta com nanopartículas de hidróxido de
níquel com diâmetros variando de 32 a 128 nm. Este eletrodo foi utilizado como sensor
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eletroquímico para a determinação de DNA, adenina e guanina em meio alcalino, tendo sido
observada uma redução significativa no potencial de oxidação da adenina. Quando o eletrodo
de diamante dopado com boro sem modificação foi utilizado, a resposta eletrocatalítica não
foi observada.
Recentemente, da Silva e colaboradores [162] reportaram a síntese, caracterização e
utilização de um catalisador de Ni(OH)2/C para a eletrooxidação de alcoóis de baixa massa
molecular em meio alcalino. Após a síntese, o material foi lavado e seco, sendo
posteriormente depositado sobre a superfície de um ECV. Os resultados obtidos revelaram
que o novo material apresentou um desempenho eletroquímico superior quando comparado
com o catalisador comercial de Pt/C.
Eletrodos nanoestruturados a base de Ni(OH)2 também tem sido utilizados para a
determinação e quantificação de glicose, devido à grande importância deste metabólito em
diversas áreas como biomédica, alimentar e biotecnológica [163, 164]. Geralmente a
concentração de glicose é avaliada industrialmente por espectroscopia no infravermelho
próximo, mas ainda assim é uma técnica de custo elevado para um monitoramento de rotina.
A outra possibilidade para a determinação e monitoramento de glicose é o uso de sensores
eletroquímicos. Mas, o processo de oxidação da glicose apresenta uma cinética muito lenta e
o sobrepotencial aplicado pode gerar subprodutos que envenenam a superfície do eletrodo,
diminuindo gradualmente a sensibilidade bem como a reprodutibilidade das análises [165167].
A seguir, serão apresentados os resultados obtidos utilizando-se eletrodos
nanoestruturado de -Ni(OH)2 estabilizado, como sensores amperométricos de glicose.
Dispersões coloidais do nanomaterial foram utilizadas para a preparação de eletrodos de FTO
(óxido de estanho, dopado com flúor) modificados pela técnica spin-coating, gerando filmes
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finos homogêneos sobre os mesmos.

5.4 – Resultados e discussões
O hidróxido de níquel nanoestruturado e estabilizado na fase alfa, utilizado para a
modificação da superfície de um eletrodo de FTO, foi sintetizado no grupo de Química
Supramolecular e Nanotecnologia. A caracterização detalhada deste material foi omitida, pois
pode ser encontrada na dissertação de mestrado de Michele Aparecida Rocha e no respectivo
artigo publicado [45]. Assim, somente o comportamento eletroquímico dos eletrodos
modificados com o nanomaterial será revisado nesta tese.

5.4.1 – Comportamento eletroquímico do -Ni(OH)2
Geralmente eletrodos modificados com filmes finos do material eletrocataliticamente
ativo são desejáveis para fins analíticos, mas existem algumas desvantagens em utilizar filmes
muito finos. Geralmente a intensidade da resposta e a robustez do eletrodo tendem a aumentar
em função da concentração superficial do agente modificador. Porém, a resistência elétrica do
filme e o tempo de resposta também tendem a aumentar. Conseqüentemente, o tempo para a
estabilização/condicionamento do eletrodo quimicamente modificado também tende a
aumentar, e isto é um parâmetro importante quando as condições para a aplicação destes
eletrodos em FIA são consideradas. Assim o eletrodo de FTO modificado com filme
nanoestruturado de -Ni(OH)2 foi caracterizado eletroquimicamente para avaliar a melhor
espessura do nanomaterial considerando-se fins analíticos.
Os eletrodos de FTO modificados exibiram uma baixa atividade eletroquímica nos
voltamogramas cíclicos iniciais (velocidade de varredura = 20 mV/s), confirmada pelas baixas
correntes e ondas alargadas, conforme mostrado na Figura 39. Contudo, um aumento da
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corrente de pico anódico e o deslocamento da onda anódica levando ao decréscimo da
separação dos picos catódico e anódico foram observados em função do número de ciclos
consecutivos de varredura de potencial.

Figura 39: Voltamogramas cíclicos de um eletrodo de FTO modificado com -Ni(OH)2 em 1,0 mol/L de KOH,
velocidade de varredura = 20 mV/s.

No primeiro ciclo de varredura a onda anódica apareceu em +0,41 V e a onda
catódica em +0,31 V, havendo uma diferença ΔE = 100 mV entre os potenciais de pico
anódico e catódico. À medida que o número de ciclos de varredura de potencial foi
aumentando ocorreu um deslocamento catódico gradativo daquelas ondas voltamétricas, de
modo que no décimo ciclo as ondas anódica e catódica referentes ao par redox
NiIIIOOH/NiII(OH)2 foram encontrados em Epa = +0,36 e Epc = +0,28 V. Nota-se que Epc foi
menos influenciado sendo deslocado 30 mV para potenciais mais negativos, enquanto Epa
sofreu um deslocamento catódico de 60 mV, de modo que o ΔE diminuiu para 80 mV. Este
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comportamento é característico de uma lenta difusão/hidratação do filme pelo eletrólito,
ativando mais sítios eletroativos e aumentando a condutividade do material, até atingir um
máximo. Este foi atingido após um total de 10 a 15 ciclos consecutivos de varredura de
potencial.

5.4.2 – Determinação de glicose
Antes de iniciar os estudos de determinação de glicose utilizando o sistema FIA
amperométrico, o comportamento eletroquímico de três eletrodos de FTO modificados com
concentrações superficiais crescentes de -Ni(OH)2 foi estudado. Estes, denominados Ni-1,
Ni-2 e Ni-3, foram obtidos conforme procedimento descrito no Capítulo 3 transferindo-se 24
L de dispersão de -Ni(OH)2 respectivamente de soluções com concentrações de 7,71 x10-3,
3,86 x10-3 e 1,93 x10-3 mol/L.
O comportamento eletroquímico dos eletrodos modificados com diferentes
concentrações superficiais de -Ni(OH)2 nanoestruturado é mostrado na Figura 40. Os
eletrodos modificados Ni-1 e Ni-2 apresentaram ondas voltamétricas com Epa = +0,36 V e Epc
= +0,29 V, enquanto o eletrodo modificado Ni-3 apresentou um Epc ligeiramente deslocado
para potenciais mais anódicos.
A partir da integração do pico de oxidação do par redox NiII(OH)2/NiIIIOOH foi
possível calcular a concentração superficial de cada filme utilizando a equação abaixo:
 = nFA/Q
onde, Q é a quantidade de carga obtido pela integração da onda anódica, n é o número de
elétrons envolvido no processo redox NiII/NiIII, F é a constante de Faraday e A é a área do
eletrodo. As concentrações superfíciais determinadas para os três filmes foram 1,24 x10-10,
9,08 x10-11 e 4,22 x10-11 mol/cm2, respectivamente para Ni-1, Ni-2 e Ni-3.
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Figura 40: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos de FTO modificados com -Ni(OH)2 Ni-1, Ni-2 e Ni-3, em
solução de KOH 1 mol/L, velocidade de varredura = 20 mV/s.

A principal diferença encontrada nos três voltamogramas cíclicos da Figura 40 é em
relação à intensidade da ipa do par redox NiII(OH)2/NiIIIOOH. À medida que a concentração
superficial aumenta a intensidade da ipa também aumentou. Logo, a quantidade de sítios
eletroquimicamente ativos presentes na superfície dos eletrodos é dependente da concentração
superficial do filme.
As atividades eletrocalíticas dos eletrodos modificados Ni-1, Ni-2 e Ni-3 frente à
reação de oxidação da glicose foram avaliadas após 10 ciclos consecutivos de varredura de
potencial (condicionamento do eletrodo) na faixa de +0,15 a +0,45 V, utilizando uma
velocidade de varredura de 20 mV/s. Em seguida, volumes adequados de uma solução de
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glicose 1 mmol/L foram adicionados na cela eletroquímica, contendo 4 mL da solução de
eletrólito suporte (KOH 1 mol/L), de modo a se gerar soluções na faixa de concentração de
9,9 a 242 µmol/L.
Os voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com concentrações superficiais
crescentes (Figura 41) na presença de glicose apresentam um perfil típico de eletrodos de
hidróxido de níquel. Ou seja, a intensidade da ipa aumenta enquanto que a intensidade da ipc
permanece mais ou menos inalterada quando a concentração de glicose aumenta na cela
eletroquímica. E mesmo a glicose estando presente desde o início da varredura de potencial,
esta somente é oxidada quando todos os sítios eletroativos do filme estão na forma de
NiIIIOOH. A espécie de NiII é regenerada após a oxidação da glicose, de modo que o aumento
da ipa pode ser entendido como devido a reoxidação do NiII para NiIII na superfície do
eletrodo.
Outra característica interessante é o continuo deslocamento da onda anódica, quando
concentrações crescentes de glicose são adicionadas, como previamente reportado por
Quintino e colaboradores [65]. Deslocamentos de 20-30 mV foram observados quando
concentrações crescentes de glicose foram adicionadas ao sistema, que foram atribuídos a
uma forte interação da glicose com a superfície do hidróxido de níquel [65, 168].
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Figura 41: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos de FTO modificados com os filmes de -Ni(OH)2 (A) Ni-1,
(B) Ni-2 e (C) Ni-3 na presença de concentrações crescentes de glicose na faixa de 0 a 242 µmol/L. Eletrólito
suporte KOH 1 mol/L, velocidade de varredura 20 mV/s. Inserido na figura: Gráficos da corrente (A) em
função da concentração de glicose (mol/L).
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Quando a corrente difusional (E = +0,44V) foi plotada em função da concentração de
glicose, uma boa relação linear foi obtida, conforme gráficos inseridos na Figura 41. A
correlação linear encontrada foi de 0,9979, 0,9973 e 0,9974 respectivamente para Ni-1, Ni-2 e
Ni-3.
Outro ponto a ser salientado, é a grande sensibilidade destes materiais, pois mesmo
utilizando uma técnica pouco sensível como a voltametria cíclica, foi possível determinar
concentrações de glicose inferiores a 10 mol/L. Este resultado sugere que, a maior área
superficial do filme de -Ni(OH)2 nanoestruturado proporciona um aumento na sensibilidade
do sensor amperométrico. Mas, com a diminuição da concentração superficial do -Ni(OH)2,
a inclinação da reta diminuiu (Ni-1 0,59, Ni-2 0,42 e Ni-3 0,32) indicando que a cinética das
reações eletrocatalíticas não é suficientemente elevada para que toda a reação de transferência
de carga heterogênea ocorra na interface filme/solução. Logo, um maior número de sítios
eletrocatalíticos é requisitado com o aumento da concentração de glicose, que tende a penetrar
cada vez mais no filme de hidróxido de níquel.
Como mostrado na Figura 41, foi observado uma tendência da onda anódica sofrer um
alargamento com o aumento da concentração de glicose. Este alargamento é muito mais
pronunciado quando a concentração superficial do eletrodo modificado diminui. Isto pode ser
atribuído a uma diminuição da contribuição do processo eletrocatalítico de oxidação na onda,
como esperado para uma atividade relativamente baixa. De fato, o deslocamento da onda
eletrocatalítica para potenciais mais positivos parece confirmar o lento processo de
transferência eletrônica do filme para a glicose. Neste caso, o início da onda deve permanecer
mais ou menos inalterada, enquanto o pico desloca-se para potenciais mais positivos, levando
a uma diminuição da inclinação da onda quando a concentração do analito é maior. O
alargamento do pico eletrocatalítico de oxidação para o eletrodo modificado Ni-3 é um claro
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indicativo da saturação dos sítios ativos do material.
No entanto, a inclinação da onda permaneceu mais ou menos constante, enquanto a
onda como um todo foi anodicamente deslocada por um valor mais ou menos constante em
função do número de análises (até 7), como mostrado na Figura 42.

Figura 42: Deslocamento do potencial de pico da onda do Ni II/III nos eletrodos de FTO modificados com os
filmes Ni-1, Ni-2 e Ni-3 em função da concentração de glicose.

Note que os gráficos de ∆Epa vs [glicose] tornam-se lineares a partir de 30 µmol/L de
glicose e que a inclinação tende a diminuir à medida que a concentração superficial de Ni(OH)2 aumenta. Por exemplo, um deslocamento anódico de 19, 23 e 28 mV foi observado
respectivamente para Ni-1, Ni-2 e Ni-3, depois de um voltamograma cíclico na presença de
2,41 x10-4 mol/L de solução de glicose. Além disso, a posição do pico anódico não retornou
ao potencial original quando o eletrodo foi lavado com eletrólito suporte e os voltamogramas
cíclicos foram registrados em solução de KOH 1,0 mol/L. Por exemplo, o potencial de pico
anódico do eletrodo modificado Ni-1 depois de uma varredura de potencial na presença de
3,85 x10-5 mol/L de glicose foi deslocado 10 mV (Figura 43), passando de +0,352 para
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+0,362 V Curiosamente, a onda permaneceu inalterada nos 10 voltamogramas cíclicos
subseqüentes. Mesmo após a lavagem do eletrodo com eletrólito suporte não foi observado
nenhum deslocamento adicional da onda (Figura 43), mas o voltamograma cíclico na ausência
de glicose apresentou uma corrente de pico anódica equivalente a obtida logo após o
condicionamento eletroquímico do eletrodo na ausência do analito. Essas observações são
consistentes com uma mudança estrutural do hidróxido de níquel durante o processo
eletrocatalítico de oxidação da glicose. Provavelmente a forte interação da glicose com o
eletrodo modificado não seja responsável pelo deslocamento do potencial de pico, como
previamente relatado, mas sim uma transição da fase alfa para a fase termodinamicamente
estável beta do hidróxido de níquel [130], aumentando desta maneira a sua quantidade relativa
no material e deslocando o Epa para regiões mais anódicas. O envelhecimento natural do
material em meio alcalino provocando essa transição de fase não parece ter papel
significativo.

Figura 43: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de FTO modificado com o filme Ni-1 na ausência e na presença
de glicose, e em eletrólito puro depois do VC registrado na presença de 3,85 x10 -5 mol/L de glicose. Eletrólito
suporte KOH (1mol/L), velocidade de varredura: 20 mV/s.
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5.4.4 – Otimização do sistema FIA
Após os estudos eletroquímicos dos eletrodos modificados Ni-1, Ni-2 e Ni-3, foram
inciados os estudos de otimização do sistema FIA amperométrico para determinação de
glicose. Os parâmetros analíticos estudados foram os seguintes; volume de amostra inserido
no sistema, potencial aplicado no eletrodo modificado e vazão do eletrólito transportador. A
otimização do sistema FIA foi realizada utilizando-se uma solução de glicose 1 x10-4 mol/L e
o eletrodo modificado Ni-1, pois este apresentou ótimas características de condutividade
elétrica, e atividade eletrocatalítica para oxidação da glicose.
O potencial aplicado para a oxidação da glicose no eletrodo modificado Ni-1 foi
variado na faixa de +0,32 a +0,40 V (vs Ag/AgCl), enquanto que a vazão do eletrólito
transportador foi mantida em 1,3 mL/min e o volume da amostra 100 µL. Pode-se observar na
Figura 44(A) que as correntes de pico aumentaram de 0,3 a 6 µA em função do potencial
aplicado. Mas, o maior aumento de corrente de pico ocorreu entre +0,34 e +0,38 V, região
onde o pico anódico referente ao processo NiII(OH)2/NiIIIOOH é observado nos
voltamogramas cíclicos. Geralmente, quando um material é muito eletroativo o máximo de
corrente é alcançada em potenciais que se encontram no início da onda anódica, indicando
que uma pequena quantidade da espécie eletroativa é suficiente para oxidar todo o analito que
chega ao eletrodo de trabalho. No nosso caso, a corrente de pico aumenta até E = +0,4 V,
sugerindo assim que todos os sítios eletrocatalíticos estão sendo utilizados para promover a
oxidação das moléculas de glicose na superfície do eletrodo. Essa característica contrasta com
a observada na oxidação do sulfito a sulfato na superfície do ECV modificado com porfirinas
supramoleculares, discutido no Capítulo 4. Desta maneira, o potencial aplicado no eletrodo
Ni-1 foi mantido em +0,4 V para a otimização dos demais parâmetros FIA.
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Figura 44: Otimização do sistema FIA em (A) potencial aplicado, (B) volume da amostra e (C) vazão do
eletrólito.

O volume da amostra foi variado na faixa de 50 a 100 µL, mas não foram observadas
mudanças muito significativas na resposta amperométrica. Quando amostras de 50 µL foram
utilizadas, a resposta foi de 5,7 µA, aumentando respectivamente para 6,1 e 6,3 µA (Figura 44
(B)) quando os volumes das amostras foram de 100 e 150 µL. Outro parâmetro que
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praticamente não provocou nenhuma mudança significativa da corrente foi à vazão do
eletrólito transportador, conforme mostrado na Figura 44 (C).
Em função dos resultados discutidos acima, todos os experimentos subsequentes
foram realizados com um volume de amostra de 150 µL, um potencial aplicado no eletrodo de
trabalho de +0,4 V e uma vazão de eletrólito transportador de 1,0 mL/min. Este último
parâmetro foi escolhido considerando-se que apesar de vazões mais elevadas aumentarem a
freqüência analítica, provocam maior lixiviação do eletrodo e, consequentemente, podendo
prejudicar a resposta amperométrica. Com o sistema otimizado, o coeficiente de dispersão foi
estimado em 1,04, um excelente resultado considerando-se que o valor ideal é 1,00 [35].
A reprodutibilidade das análises bem como a freqüência analítica do sistema foram
determinados após a otimização dos parâmetros acima mencionados.
Uma sequência de 30 análises consecutivas de uma solução 1 x10-4 mol/L de glicose é
apresentada na Figura 45 (A). A média da resposta amperométrica foi estimada em 5,030,12
μA, e o desvio padrão relativo (RSD) em 2,5%, indicando uma boa reprodutibilidade. A
freqüência analítica estimada para este sistema foi de 128 análises por hora.
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Figura 45: (A) FIAgramas de trinta injeções consecutivas de uma solução 1 x10 -4 mol/L de glicose. (B)
FIAgramas de três análises sucessivas de soluções (a) 1 x10 -5, (b) 2,5 x10-5, (c) 5 x10-5, (d) 7,5 x10-5, (e) 1 x10-4,
(f) 2,5 x10-4, (g) 5 x10-4 e (h) 7,5 x10-4 mol/L de glicose, usando eletrodo de FTO modificado com Ni-1. E =
+0,4 V, solução transportadora = KOH 1 mo/L, volume de amostra = 150 L e vazão da solução transportadora
= 1,0 mL/min. Inserido em (B) gráfico da corrente (A) em função da concentração de glicose (mol/L).

Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 5 – Sensor amperométrico baseado em -Ni(OH)2

131

O limite de detecção (LD) e a faixa dinâmica de trabalho foram determinados a partir
de uma série de análises em triplicata, realizadas na faixa de concentração de 10 a 750 µmol/L
(Figura 45 (B)). Duas faixas distintas de sensibilidade foram identificadas, uma abaixo de 100
µmol/L (R2 = 0,9998, 446 µA.mM-1.cm-2) e outra acima de 100 µmol/L (R2 = 0,9994, 369
µA.mM-1.cm-2), como mostrado na Figura 45 (B). A diminuição da sensibilidade
provavelmente é devido à saturação dos sítios eletrocatalíticos mais ativos acima de 100
µmol/L de glicose, mudando a cinética de transferência heterogênea de elétrons na interface
filme/solução e assim modificando a sensibilidade do eletrodo modificado.
O LD foi estimado a partir da equação 1 citada no Capítulo 4, utilizando a inclinação
da curva de calibração da faixa dinâmica abaixo de 100 µmol/L. O sistema FIA apresentou
um ruído muito baixo, de cerca de 30 nA, como pode ser visualizado na Figura 45(B), sendo o
LD estimado em 3 µM.
Na Tabela 3 são listados os dados referentes a alguns sensores amperométricos
nanoestruturados utilizados na determinação de glicose.
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Tabela 3: Materiais de eletrodo utilizados para a determinação amperométrica de glicose, faixa dinâmica, limite
de detecção e sensibilidade específica de sensores nanoestruturados.

Material de eletrodo

Faixa dinâmica

LD[g]

-Ni(OH)2

10 – 100 M
100 – 750 M

3

Nanoesferas de NiO

1,5 – 7 mM

CNT-NiO[a]

Sensibilidade
específica[h]
446
369

Ref

47

343

[169]

0,2 – 12 mM

160

4,36

[170]

Ni-CILEI[b]

5 – 23 M

6

200

[171]

GC-PtNP-HT[c]

-

25

139

[172]

GOD-GNC[d]

0,02 – 6,2 mM

8

13,3

[173]

CNT-NiCo[e]

0,01 – 12 mM

5

66,2

[160]

1 – 7 mM

3

8,1

[174]

[f]

BDDNF

[i]

[a] Óxido de níquel e nanotubos de carbono; [b] pó de grafite modificado com líquido iônico e nanopartículas de
Ni(OH)2; [c] hidrotalcita/nanopartículas de platina; [d] enzima glicose oxidase e nanocages de grafite; [e]
nanotubos de carbono/óxido misto de níquel e cobalto; [f] eletrodo nanoestruturado de diamante dopado com
boro; [g] mol/L; [h] A.mM-1.cm-2 e [i] material de estudo desta tese.

Comparando-se o sensor amperométrico de glicose baseado em -Ni(OH)2 com os
sensores apresentados na Tabela 3, podemos perceber que ele apresenta um LD quinze e
cinquenta vezes menor que aqueles descritos por Li e colaboradores [169] e Shamsipur e
colaboradores [170] cujos valores de LD foram respectivamente estimados em 47 e 160
mol/L. Somente os eletrodos baseados em materiais contendo nanocompósito de hidróxido
de níquel/cobalto com nanotubos de carbono [160], enzima glicose oxidase [173] e o eletrodo
de diamante dopado com boro e nanotubos de carbono [174], possuem LDs comparáveis.
Além disso, a sensibilidade do nosso eletrodo é maior que do eletrodo descrito por Li e
colaboradores [169], e mais de trinta vezes superior ao eletrodo baseado em glicose oxidase
[173].
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5.5 – Conclusões
Um estudo sistemático de eletrodos de FTO modificados com nanopartículas de
Ni(OH)2 estabilizadas na fase alfa foi realizado, utilizado-se os mesmos como sensores não
enzimáticos de glicose, em meio alcalino.
Os voltamogramas cíclicos dos eletrodos de FTO modificados com -Ni(OH)2
apresentaram uma elevada atividade eletrocatalítica para a oxidação da glicose. Porém,
deslocamentos sucessivos do Epa foram observados em função da concentração superficial de
-Ni(OH)2 e da concentração de glicose. Após o eletrodo modificado ter sido lavado, o
voltamograma cíclico do eletrodo modificado em eletrólito suporte puro apresentou uma onda
anódica com Ipa ligeiramente menor e o Epa continuou deslocado não retornando à posição
inicial. Estes deslocamentos sucessivos de Epa podem ser atribuídos a transformação gradativa
de fase do material de eletrodo, da fase -Ni(OH)2 meta-estável para a fase
termodinamicamente estável -Ni(OH)2 induzida pela presença de glicose.
Parâmetros como vazão do fluxo transportador, volume de amostra e potencial
aplicado no eletrodo modificado, foram otimizados. Neste caso, verificou-se a necessidade de
se aplicar 0,4 V, um potencial acima do potencial de pico anódico nos voltamogramas
cíclicos, indicando que a cinética de oxidação da glicose é relativamente lenta na superfície do
eletrodo modificado, sendo necessário ativar todos os sítios eletrocataliticamente ativos
(NiIIIOOH) disponíveis do material para maximizar a resposta amperométrica dos eletrodos
modificados.
Apesar disso, o LD dos sensores FIA amperométrico foi determinado como 3 M. É
interessante ressaltar que este parâmetro foi apenas menor em condições hidrodinâmicas
quando comparado com análises realizadas em condições difusionais (VC). Este resultado
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reflete a área superficial extremamente elevada e a cinética moderada de transferência
heterogênea de elétrons, do filme nanoestruturado de -Ni(OH)2 para as moléculas de glicose.
Em conclusão, o sensor amperométrico nanoestruturado de -Ni(OH)2 apresentou
uma alta freqüência analítica (128 análises/hora), baixo limite de detecção (3 M) e uma alta
sensibilidade específica (446 A.mM-1.cm-2) sendo este valor maior que os observados para
eletrodos enzimáticos baseados na enzima glicose oxidase, mas sem a mesma seletividade.
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6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e
de cobalto
6.1 – Hidróxidos mistos de níquel e seus aditivos
Como foi dito no capítulo anterior, apesar do -Ni(OH)2 apresentar um
comportamento eletroquímico superior ao -Ni(OH)2, aquela fase é termodinamicamente
instável, transformando-se na fase  após alguns ciclos de carga e de descarga, ou mesmo
quando mantido em meio alcalino. Uma forma de melhorar o desempenho eletroquímico do
-Ni(OH)2 seria a diminuição do tamanho de seus cristalitos à escala nanométrica ou a
incorporação de aditivos. A utilização de aditivos no material visa basicamente uma melhora
na eficiência de carga/descarga, nas propriedades mecânicas e de condutividade elétrica,
especialmente no estado reduzido, melhorando assim a reversibilidade da reação.
Os principais aditivos de Ni(OH)2 utilizados são alumínio [175-177], manganês [178,
179], ferro [180-182] e cobalto [183-187]. Os íons metálicos podem ser adicionados ao
hidróxido de níquel por co-deposição eletroquímica, co-precipitação química ou ainda o íon
metálico pode ser adicionado diretamente a uma solução do Ni(OH)2. Nos casos de codeposição eletroquímica e co-precipitação química, algumas características dos íons metálicos
devem ser levadas em consideração, como por exemplo, raio iônico e produto de solubilidade
(Kps) do M(OH)x (M = Co2+, Al3+, Mg2+ ,etc). Estas informações são importantes para a
obtenção de um material homogêneo, com comportamento de um material único, e não de
uma mistura de dois ou mais hidróxidos metálicos com comportamentos distintos.
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Tabela 4: Características de alguns metais utilizados na aditivação do hidróxido de níquel.

Mn+

Número de Kps M(OH)x
coordenação

Raio
iônico (Å)

Energia de ligação
M–O (KJ/mol)

Referência

Ni2+

6

5,48 x10-16

0,83

382,0 ± 16,7

[188]

Co2+

6

5,92 x10-15

0,79LS

384,5 ± 13,4

[188, 189]

0,67

511 ± 3

[188]

0,88
Al3+

6

-12

HS

2+

Mg

6

5,61 x10

0,86

363,2 ± 12,6

[188]

Zn2+

6

3 x10-17

0,88

159 ± 4

[188]

1,09

235,6 ± 83,7

[188]

1,33

381,0 ± 12,6

[188]

390,4 ± 17,2

[188]

2+

6

7,2 x10

Pb2+

6

1,43 x10-20

6

-17

Cd

Fe

2+

-15

4,87 x10

0,75
0,92

LS

HS

LS = baixo spin; HS = alto spin

Na Tabela 4, podem ser encontrados alguns exemplos de metais comumente utilizados
na aditivação de eletrodos de hidróxido de níquel, e suas propriedades químicas. Dentre os
íons metálicos, podemos destacar em especial dois, o Co2+ e o Fe2+. Quando incorporados ao
Ni(OH)2 o Co2+ ou Fe2+ podem ocupar os mesmos sítios pertencentes ao Ni2+ no retículo
cristalino, formando desta maneira um material misto com a mesma fase cristalina [190-192].
Estes íons metálicos apresentam muitas propriedades semelhantes ao íon Ni2+ como raio
iônico (Co2+ 0,63, Fe2+ 0,61 e Ni2+ 0,69 Å) e força da ligação M-O (Co-O 384,5, Fe-O 390,4 e
Ni-O 382 KJ/mol).
Corrigan e colaboradores [193] foram os primeiros a demonstrar os efeitos causados
pela adição de outros íons metálicos ao hidróxido de níquel. Estudos eletroquímicos
mostraram que os picos de oxidação foram deslocados cerca de 20 a 25 mV para regiões
catódicas quando Co2+ e Mn2+ foram utilizados como aditivos. Todavia, um deslocamento
ainda maior de cerca de 45 mV foi observado quando Ce3+, Cr3+, La3+ e Zn2+ foram utilizados,
enquanto valores um pouco menores foram observados para Cd2+, Fe2+, Y3+>Cu2+>Pb2+,

Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de cobalto

138

Mg2+, e Ag+. Em todos os casos, exceto para o Mg2+, a separação entre os picos anódicos e
catódicos diminuíram. O maior efeito foi alcançado com o Y3+, onde foi observada a
diminuição do E de 150 mV para 115 mV. A adição de cobalto ao material promoveu uma
diminuição do E, e deslocou os potenciais de oxidação e de redução para regiões mais
catódicas [193-197].

6.1.1 – Aplicações dos eletrodos de Hidróxido de níquel aditivados com íons
metálicos em baterias
Novos equipamentos eletrônicos como notebooks, iphones, telefones celulares e
outros aparelhos portáteis, demandam o desenvolvimento de baterias de alta densidade de
carga, mais leves e de menor tamanho.
Atualmente as baterias baseadas em eletrodos de hidróxido de níquel disponíveis no
mercado são as baterias de Níquel-Cádmio (Ni-Cd) e Níquel-Metal Hidreto (Ni-MH). As
baterias de Ni-Cd, aos poucos estão sendo substituídas por baterias de Ni-MH, devido ao alto
custo do Cd e sua alta toxicidade [50], podendo causar efeitos deletérios ao meio ambiente
quando descartado de maneira inadequada.
Na Figura 46 é apresentado uma ilustração de uma bateria de Ni-MH. Neste tipo de
bateria, o eletrodo positivo carregado é composto por -NiOOH, enquanto que o eletrodo
negativo é uma liga que armazena hidrogênio na forma de hidreto. O processo de
adsorção/dessorção de hidrogênio na liga é reversível. Ou seja, quando a bateria é carregada o
hidrogênio é adsorvido gerando hidreto metálico, enquanto no processo de descarga o hidreto
é convertido em H+ e dessorvido da superfície do metal.
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Figura 46: Representação esquemática de uma bateria de Ni-MH.

Durante o processo de descarga é gerado o NiII(OH)2 a partir do NiIIIOOH em meio
alcalino, conforme a equação abaixo:

NiOOH + H2O + e-

Ni(OH)2 + OH-

Eº = 0,52 V

Enquanto que no eletrodo negativo, o hidreto metálico é oxidado para regenerar a liga
metálica,

MH + OH-

M + H2O + e-

Eº = 0,83 V

sendo a reação global de descarga da bateria de Ni-MH dada pela reação:

MH + NiOOH

M + Ni(OH)2

Eº = 1,35 V

Mas o desempenho destas baterias é freqüentemente limitado pela eficiência do
eletrodo positivo em meio alcalino, governado pelos processos redox do hidróxido de níquel.
O processo de carga deste material ocorre em competição com a reação de evolução de
oxigênio. À medida que o eletrodo sofre contínuos processos de carga e de descarga o
potencial de oxidação é deslocado para regiões cada vez mais anódicas, aproximando-se do
potencial de oxidação do OH- a O2. Neste momento, cabe lembrar que o processo de carga do
anodo ocorre simultaneamente com o processo de carga do catodo. Logo, caso parte da
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de cobalto

140

corrente que deveria ser utilizada para o carregamento do eletrodo positivo promova a reação
paralela indesejável de evolução de oxigênio, a bateria não será carregada corretamente,
ocasionando uma perda crescente de capacidade de carga que assim limita o seu tempo de
vida.
Kim e colaboradores [130] reportaram que co-precipitando 10,2% Co(II) juntamente
com Ni(II), somente após 60 ciclos consecutivos de varredura de potencial α-Ni(OH)2 é
totalmente convertida em β-Ni(OH)2. Porém, quando a porcentagem de Co(II) foi aumentada
para 16,7%, houve uma maior estabilização e mesmo após 60 ciclos de varredura não houve
conversão total de fase.
Zhao e colaboradores [177] sintetizaram a forma -Ni(OH)2 a partir de nitrato de
níquel pelo método de precipitação homogênea com uréia. Este material, inicialmente obtido
na fase  foi facilmente convertida à fase  em meio alcalino, mas co-precipitando 16,8% de
Al(III) juntamente com o Ni(II), o material desejado foi estabilizado. Além disso, aumentando
a porcentagem daquele aditivo para 19,5%, foi observado um aumento da capacidade de
descarga e uma maior estabilidade da fase alfa.
Zhang e colaboradores [122] sintetizaram três tipos de Ni(OH)2 na fase beta, variando
as composições de Ni2+, Co2+, Zn2+, Ca2+, Mg2+ e Cu2+. A composição que apresentou
melhores resultados foi a Ni95Co1,4Zn1,0Ca1,2Mg0,8Cu0,6. Voltamogramas cíclicos mostraram
que a diferença entre o potencial de oxidação NiII/NiIII e o potencial de evolução de oxigênio
foi de 122 mV. Desta forma, o Co aumentou a condutividade elétrica do material e restringiu
a reação de evolução de oxigênio, e ainda promoveu um aumento de desempenho do material
nos processos de carga e descarga. Ainda, foi verificado um aumento na taxa de transferência
eletrônica que provocou uma melhora no desempenho eletroquímico do eletrodo de Ni(OH)2
em função da adição de Zn2+, Ca2+ e Cu2+ naquele material.
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Como já foi relatado anteriormente no Capítulo 5, Ni(OH)2 nanoestruturado e
estabilizado na fase alfa pode ser facilmente preparado utilizando-se o método Tower
modificado [45]. Desta forma, neste capítulo serão abordados os resultados obtidos a partir da
co-precipitação de hidróxidos mistos de níquel e de cobalto, em diversas proporções. A
caracterização destes novos materiais foi realizada pelas técnicas de fluorescência de raio-X,
análise termogravimétrica e difração de raio-X. Filmes finos foram obtidos por spin-coating a
partir dos sóis dos hidróxidos mistos de níquel e de cobalto, e estudos topográficos e
morfológicos foram realizados utilizando-se técnicas como AFM e MEV. Também, estudos
eletroquímicos foram realizados com eletrodos de FTO modificados com os materiais, por
voltametria cíclica e MECQ, para confirmar a fase polimórfica e o grau de estabilização
alcançado, bem como determinar a capacidade de carga específica dos materiais,
considerando-se o processo NiII/NiIII.

6.2 – Resultados e discussões
6.2.1 – Fluorescência de raio-X
As quantidades relativas de níquel e de cobalto nos sóis de NiCo-80:20, NiCo-60:40 e
NiCo-50:50 foram determinadas utilizando-se fluorescência de raio-X, usando o método da
curva de calibração. A técnica de fluorescência de raio-X é uma poderosa ferramenta não
destrutiva que permite não só uma análise qualitativa, ou seja, a identificação dos elementos
presentes em uma dada amostra, mas também quantitativa, permitindo estabelecer a
proporção em que cada elemento se encontra presente no material em estudo.
Na Figura 47 é apresentado o espectro de fluorescência de raio-X das suspensões
coloidais de (A) NiCo-80:20, (B) NiCo-60:40 e (C) NiCo-50:50, na região de 0 a 12 KeV.
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Nesta região do espectro as amostras apresentaram 4 picos bem definidos. O pico em 6,92
KeV é atribuído a transição K do Co, enquanto os picos em 7,48 e 8,26 KeV são atribuídos
respectivamente as transições K e K do Ni.

Figura 47: Espectros de fluorescência de raio-X das suspensões coloidais de (A) NiCo-80:20, (B) NiCo-60:40 e
(C) NiCo-50:50. Inserido na figura: (A) curva de calibração de intensidade (A) em função da porcentagem em
massa de cobalto, e em (B) curva de calibração de intensidade (A) em função da percentagem em massa de
níquel.
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O pico de baixa intensidade encontrado em 3,30 KeV é atribuído a transição K do
potássio na amostra, em decorrência da presença do íon K+ proveniente da solução de KOH
utilizado na síntese daqueles materiais. Com o auxílio das curvas de calibração para o Ni(II) e
Co(II) (cuja correlação linear foi respectivamente de 0,9977 e 0,9985), foi possível determinar
as quantidades relativas de Ni e de Co, a partir das intensidades das transições K dos
respectivos metais. Verificou-se que a amostra de NiCo-80:20 possui 81,49% de níquel e
18,51% de cobalto, enquanto a amostra de NiCo-60:40 apresentou 59,55% de níquel e
40,45% de cobalto e de NiCo-50:50 50,35% de níquel e 49,65% de cobalto. Os resultados
obtidos por este método para as porcentagens em massa de níquel e de cobalto presentes nos
materiais apresentaram excelente concordância com os resultados calculados esperados.
Além disso, as soluções coloidais de NiCo-80:20, NiCo-60:40 e NiCo-50:50 foram
utilizados para a preparação de materiais na forma de pó, por meio da precipitação/lavagem
dos sóis com água desionizada. Após a precipitação, os materiais foram lavados e
centrifugados exaustivamente com água Milli-Q e posteriormente deixados em uma estufa por
1 hora, garantindo desta forma que a água utilizada na lavagem fosse eliminada juntamente
com algum solvente de síntese ainda presente no material.
Após o procedimento acima descrito, as quantidades relativas de níquel e de cobalto
presentes no pó dos hidróxidos mistos foram determinadas por fluorescência de raio-X.
Analisando-se os espectros de fluorescência de raio-X da Figura 48 do (A) NiCo80:20, (B) NiCo-60:60 e (C) NiCo-50:50 na forma de pó, podemos perceber a presença de
três picos bem definidos na região de 0 a 12 KeV. Os dois primeiros foram atribuidos as
transições K do Co e do Ni, sendo o terceiro pico referente a transição K do Ni.
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Figura 48: Espectros de fluorescência de raio-X do (A) NiCo-80:20, (B) NiCo-60:40 e (C) NiCo-50:50 na forma
de pó.

O pico em 3,30 KeV atribuido a transição K do K+ nas amostras da Figura 47 não
encontra-se presente nos espectros dos materiais mostrados na Figura 48 (A – C). A ausência
da transição K do K+ é devido à exaustiva lavagem e centrifugação do precipitado com água
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Milli-Q, que retirou os solventes utilizados na síntese, bem como o acetato de potássio gerado
na reação.
As quantidades relativas de níquel e de cobalto nos materiais na forma de pó foram
determinadas a partir das intensidades das transições K do cobalto e do níquel. Desta forma,
as quantidades respectivas de níquel e de cobalto determinadas para os materiais NiCo-80:20,
NiCo-60:40 e NiCo-50:50 foram 79,12% e 20,88%, 59,99% e 40,01%, e 50,27% e 49,73%.
Estes resultados indicam que não ocorre solubilização preferencial do hidróxido de níquel ou
do hidróxido de cobalto nos processos de lavagem dos sóis com água, mantendo-se a
estequiometria inicial e possibilitando a fabricação de nanopartículas destes materiais isentas
de contaminantes.

6.2.2 – Análises termogravimétricas
A análise termogravimétrica foi conduzida com o intuito de elucidar os processos
termoquímicos e a temperatura em que os solventes presentes nos materiais, provenientes da
síntese, seriam eliminados. Para este estudo, foram utilizados os materiais na forma de pó,
obtidos a partir dos sóis de NiCo-80:20, NiCo-60:40 e NiCo-50:50 por precipitação/lavagem
com água. Para efeito de comparação, também foi realizada a análise térmica do Ni(OH)2 e do
Co(OH)2.
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Figura 49: Curvas termogravimétricas do (A) Ni(OH)2, (B) NiCo-80:20, (C) NiCo-60:40, (D) NiCo-50:50 e (E)
Co(OH)2 na forma de pós. Em (F) gráfico da temperatura de desidroxilação/decomposição (ºC) em função da
percentagem de substituição dos átomos de níquel por cobalto nos materiais.

Pode-se observar na Figura 49 (A – E), que os processos de perda de massa ocorrem
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de cobalto

147

na faixa de 25 a 700 ºC. O primeiro evento de perda de massa, com um máximo em ~50 ºC,
pode ser atribuído a eliminação de água, totalizando uma perda de massa de 0,97% (A),
7,49% (B), 8,37% (C) e 6,43% (D). Nesta faixa de temperatura, a amostra (E) não apresentou
processo de perda de massa significativa. As perdas de massa ocorrendo entre 198 ºC e 330
ºC podem ser atribuídas à saída de compostos orgânicos do material, como a glicerina e o
butanol, ainda presentes no material, totalizando assim uma perda de 19,02% (A), 17,44%
(B), 15,37% (C), 19,34% (D). A amostra (E) apresentou um processo de perda de massa de
9,49%, referente a saída de compostos orgânicos presentes, por volta de 155 ºC. Estes
processos apresentam perfis similares, ou seja, os picos são bastante largos e característicos de
processos lentos.
Os processos de perdas de massa ocorrendo entre 330 e 440 ºC são provenientes do
processo de desidratação/desidroxilação dos materiais, relacionados com a formação dos
respectivos óxidos, no caso de níquel e de cobalto. Estes processos ocorrem em temperaturas
muito distintas. As temperaturas e as perdas de massas, relacionadas com o processo de
desidratação/desidroxilação, das amostras (A – D) da Figura 49 são respectivamente 364 ºC e
38,34%; 387 ºC e 37,30%; 411 ºC e 34,98%; 412 ºC e 32,91%, sugerindo uma diminuição
gradual na concentração de grupos hidroxila e a estabilização do hidróxido em função do
aumento da proporção de cobalto. Porém, as perdas de massa relacionada com a
desidratação/desidroxilação da amostra (E) ocorrem em duas etapas: a primeira com um
máximo em 389 ºC e uma perda de massa de 26,08% e a outra em 436 ºC com uma perda de
massa de 15,96%.
Os

picos

de

perda

de

massa,

relacionados

aos

processos

de

desidratação/desidroxilação dos materiais (B, C e D) são muito mais finos que aqueles
apresentados pelas amostras (A e E). Isto pode significar que, o aumento da porcentagem de
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cobalto nas amostras (B, C e D) contribuiu para uma diminuição de tamanho dos grãos. Além
disso, estes podem possuir uma distribuição estreita de tamanho ao longo do material,
caracterizando desta forma um processo de desidratação/desidroxilação bastante rápido.
Finalmente o último evento de perda de massa ocorrendo com um máximo em 480 ºC
pode ser atribuído a degradação da estrutura lamelar das amostras (B, C e D), apresentando
respectivamente uma perda de massa de 3,03%, 2,77% e 4,24%. Esta perda de massa pode
estar relacionada com a saída de água remanescente no material, completando assim a sua
total transformação em óxido de níquel e óxido de cobalto. O Ni(OH)2 e o Co(OH)2 (Figura
49 (A e E)), não apresentaram perda de massa naquela faixa de temperatura.
Quando relacionamos a porcentagem de substituição de átomos de níquel por átomos
de cobalto com as temperaturas de desidratação/desidroxilação dos materiais, podemos
perceber que a temperatura de desidratação/desidroxilação tende a aumentar em função da
porcentagem de substituição, conforme mostrado na Figura 49 (F). A temperatura de
desidratação/desidroxilação do Ni(OH)2 é 322 ºC, mas quando substituímos 20% de níquel
por cobalto a temperatura aumenta para 387 ºC, substituindo 40% de níquel por cobalto a
temperatura aumenta para 410 ºC, estabilizando em 412 ºC quando a substituição de níquel
por cobalto atinge 50%. Desta forma, podemos concluir que à medida que aumenta a
porcentagem de cobalto nos hidróxidos de níquel, a estabilidade térmica dos materiais na
forma de hidróxido aumenta, justificando assim o aumento da temperatura de
desidratação/desidroxilação 

6.2.3 – Difratometria de raio-X
O Ni(OH)2 é um material muito bem descrito na literatura, que pode ser encontrado
em duas formas polimórficas, a fase  e a fase . Estudos na literatura apontam que a forma
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polimórfica -Ni(OH)2 apresenta uma distância basal de aproximadamente 8,0 Å, enquanto
na forma polimórfica -Ni(OH)2 esta distância é de aproximadamente 4,6 Å [114, 198, 199].
Essa diferença é devido ao empacotamento ordenado ao longo do eixo cristalográfico c no
polimorfo β-Ni(OH)2, e uma desordem das lamelas, no caso da forma polimórfica α-Ni(OH)2.
Sendo assim, a utilização da técnica de difração de raio-X é imprescindível para a
determinação da fase em que se encontram os hidróxidos mistos de níquel e de cobalto.

Figura 50: Difratogramas de raio-X de pó do (A) Ni(OH)2, (B) NiCo-80:20, (C) NiCo-60:40, (D) NiCo-50:50 e
(E) Co(OH)2 precipitados e lavados com água.
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Os difratogramas de raio-X de pó, dos materiais nanoestruturados Ni(OH)2, NiCo80:20, NiCo-60:40, NiCo-50:50 e Co(OH)2 obtidos por precipitação em meio aquoso a partir
dos respectivos sóis, são apresentados na Figura 50 (A – E). Os difratogramas de raio-X das
amostras apresentam padrões de difração muito semelhantes, caracterizado pela presença de
três picos de baixa intensidade e um pouco largos na região de 2θ de 1,5º a 70º, exceto no
caso da amostra (E) que apresentou um único pico de difração nesta região.
Na região de baixo ângulo, de 2 de 5º a 10º, os materiais apresentaram um único pico
respectivamente em 2 = 7,91º (11,16 Å); 2θ = 7,55° (11,67 Å); 2θ = 8,16° (10,85 Å); 2θ =
8,64° (10,27 Å) e 2θ = 8,91º (10,00 Å), conforme mostrado na Figura 50 (A – E). O pico de
difração localizado nesta região é referente à reflexão do plano (003) e está relacionado com a
distância basal dos materiais. A partir da posição em 2 deste pico basal (003) podemos
inferir que os materiais apresentam-se na forma polimórfica alfa. A distância basal (entre
parênteses) foi calculada utilizando-se a equação de Bragg e os valores encontrados para a
distância basal apresentada para estes compostos estão de acordo com aqueles descritos por
Delahaye e colaboradores [113].
Outra característica marcante destes materiais é a perda da cristalinidade, evidenciadas
pela diminuição das intensidades dos picos de difração, à medida que átomos de níquel vão
sendo substituídos por átomos de cobalto.
Os picos referentes aos planos de reflexão (101) e (110) dos materiais (A – D)
apresentam valores de 2θ muito próximos, não apresentando mudanças significativas nas
distâncias Ni-O. Os valores de 2 dos picos (003), (101) e (110), bem como as distâncias
relacionadas com estes picos, estão listados na Tabela 5.
Após a confirmação por difratometria de raio-X, todos os materiais nanoestruturados
que se apresentam na forma polimórfica alfa receberão o prefixo , sendo designados como
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-Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e -Co(OH)2.
Tabela 5: Valores de 2θ referentes aos picos de reflexão nos planos (003), (101) e (110) e respectivas distâncias
basais (entre parênteses) para os compostos -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e Co(OH)2.

Amostra

2θ (003) d(Å)

2θ (101) d(Å)

2θ (110) d(Å)

-Ni(OH)2
-NiCo-80:20
-NiCo-60:40
-NiCo-50:50
-Co(OH)2

7,91° (11,16 Å)
7,55° (11,67 Å)
8,16° (10,85 Å)
8,64° (10,27 Å)
8,91 (10,00 Å)

34,27° (2,62 Å)
34,65° (2,58 Å)
34,66° (2.56 Å)
35,29° (2,54 Å)
-

60,31° (1,53 Å)
60,65° (1,52 Å)
60,22° (1.54 Å)
60,12° (1,54 Å)
-

Quando o pico basal (003), localizado na região de baixo ângulo de 2 dos materiais
(A – E), foram comparados em função do aumento da porcentagem de cobalto, pode-se
perceber que este pico deslocou-se para valores de 2θ mais elevados em função da quantidade
de cobalto nos hidróxidos mistos, indicando que houve uma diminuição das distâncias basais,
conforme apresentado na Figura 51.

Figura 51: Relação entre as distâncias basais (003) em função da porcentagem de cobalto adicionado ao
Ni(OH)2.
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Esta diminuição das distâncias basais não pode ser em função da diminuição do raio
iônico médio dos metais precursores dos materiais. Por exemplo, o Ni 2+ em um campo
octaédrico possui um raio iônico de 83 pm, enquanto o Co2+ apresenta dois valores de raio
iônico em campo octaédrico: um valor para a configuração de alto spin (88,5 pm) e outro para
a configuração de baixo spin (79 pm) [188]. Logo concluímos que este não deve ser o fator
que evidenciaria uma diminuição da distância basal em função do aumento da porcentagem de
cobalto nos materiais, pois o Co2+ alto spin possui um raio iônico maior (88,5 pm) que o Ni2+
(83 pm). Mas, se o cobalto presente no material estiver no estado de oxidação 3+ e com um
número de coordenação 6, o valor do raio iônico para a configuração de spin baixo é de 68,5
pm, ou seja menor que o raio iônico do Ni2+ (83 pm). Outro fato que pode evidenciar a
presença de íons Co3+ no retículo cristalino é a cor castanha que estes materiais apresentam, já
que a presença de íons Co2+ no retículo cristalino os materiais apresentariam uma coloração
rósea. De fato, no início da síntese destes materiais, a coloração inicial observada era rósea,
mas com o passar do tempo esta coloração passou para castanha escura, indicando desta
maneira a oxidação do íon Co2+ para Co3+.
O tamanho médio dos grãos que constituem os hidróxidos mistos de níquel e de
cobalto na fase polimórfica alfa, foi estimado utilizando-se a equação de Debye-Scherrer,

t=

0,9
Bcosb

onde t é o tamanho médio das partículas, é o comprimento de onda do raio-X utilizado, B é
a largura do pico a meia altura da amostra e θB é o ângulo de Bragg. O parâmetro B foi obtido
ajustando-se o pico basal (003) com o auxílio de uma função gaussiana, conforme mostrado
na Figura 52. O tamanho médio dos grãos foi estimado em 4,47; 4,95; 4,62; 4,08 e 4,10 nm
respectivamente para os materiais -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e
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-Co(OH)2. Podemos perceber também que neste caso há uma tendência de diminuição do
tamanho médio dos grãos com o aumento da porcentagem de cobalto no material. Este
decréscimo do tamanho dos grãos também pode ser devido à presença de Co3+ no material,
como explicado anteriormente.

Figura 52: Ajuste de pico basal (003) com uma função gaussiana para a determinação da largura a meia altura
do pico, ou seja, do parâmetro B da equação de Debye-Scherrer, em (A) -Ni(OH)2, (B) -NiCo-80:20, (C) NiCo-60:40, (D) -NiCo-50:50 e (E) -Co(OH)2.

Os materiais na forma de pó -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2 foram tratados
termicamente a 240 ºC por 30 minutos. Esta temperatura foi determinada a partir dos
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de cobalto

154

resultados obtidos por análise termogravimétrica, caracterizando assim a temperatura de
eliminação dos compostos orgânicos provenientes da síntese. Os difratogramas de raio-X
destes materiais estão apresentados na Figura 53 (A – E). Podemos logo notar que estes
difratogramas são significativamente diferentes daqueles dos materiais sem o tratamento
térmico, conforme Figura 50 (A – E). Estas diferenças são encontradas basicamente no grau
de cristalinidade e no aparecimento de alguns picos de difração não encontrados nos materiais
que não sofreram tratamento térmico.
O -Ni(OH)2 tratado termicamente encontra-se ainda na fase polimórfica alfa, como
pode-se inferir a partir da posição do pico de difração (003) em 2 = 9,99º, correspondente a
uma distância basal de 8,85 Å. Nota-se uma diminuição da distância basal em relação ao
material não tratado termicamente, provavelmente devido à eliminação de compostos
orgânicos presente na região interlamelar do material em função da elevação da temperatura.
Os picos de difração localizados em 2 = 37,17º; 2 = 43,26º; 2 = 44,49º e 2 = 62,82º
podem ser relacionados com a formação de óxido de níquel, conforme relatado por Nam e
colaboradores [200].
Com a adição de 20% de cobalto ao hidróxido de níquel o -NiCo-80:20 adquire um
caráter mais amorfo que o -Ni(OH)2 puro. Desta forma, não foi possível encontrar o pico de
difração característico da fase polimórfica alfa, devido à grande intensidade relativa dos picos
de difração atribuídos a pequena quantidade de óxido de níquel/cobalto formado no material
calcinado, conforme mostrado na Figura 53 (B).
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Figura 53: Difratogramas de raio-X do (A)-Ni(OH)2, (B) -NiCo-80:20, (C) -NiCo-60:40, (D) -NiCo50:50 e (E) -Co(OH)2 após tratamento térmico a 240°C por 30 minutos.

Os perfis dos difratogramas do -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e do -Co(OH)2
tratados termicamente são muito semelhantes ao descrito acima para o -NiCo-80:20,
conforme mostrado na Figura 53 (C – E). Com o aumento da porcentagem de cobalto para 40,
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 6 – Materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e de cobalto

156

50 e 100% o material se torna cada vez mais amorfo, sendo difícil até mesmo a visualização
dos picos de difração atribuídos ao óxido de níquel/cobalto. No caso do -Co(OH)2 somente
um único pico de difração mais intenso é visualizado, tamanho o grau de desorganização
estrutural que o material adquiriu.
Neste caso, em que os materiais foram tratados termicamente, temos que deixar claro
que, conforme estudos termogravimétricos, a formação dos respectivos óxidos de níquel e de
cobalto somente ocorre em temperaturas entre 364 a 413 ºC, ou seja, caso ocorra a formação
do óxido de níquel ou de cobalto deve ser em pequena escala. Mas, como estes possuem um
elevado grau de cristalinidade suas seções de choque são muito maiores gerando picos
relativamente mais intensos que os picos dos hidróxidos mistos na forma polimórfica alfa.
Desta forma, somente conseguimos observar os picos de difração do NiO/CoO, devido a sua
intensidade de difração ser superior a aquelas apresentadas pelos picos de difração do Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e -Co(OH)2.

6.2.4 – Topografia dos filmes de -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40, NiCo-50:50 e -Co(OH)2
6.2.4.1 – Microscopia de força atômica
As amostras foram preparadas depositando-se os sóis de -Ni(OH)2, -NiCo-80:20,
-NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e -Co(OH)2 sobre mica por drop-casting, conforme
procedimento descrito no Capítulo 3. As imagens de microscopia de força atômica (AFM)
destes filmes estão apresentadas na Figura 54. Uma característica interessante é a estrutura
granular apresentada por estes nanomateriais, provavelmente decorrentes dos processos de
dessolvatação durante a evaporação dos solventes e os processos de agregação/fusão, durante
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o tratamento térmico subseqüente a que eles foram submetidos.
A rugosidade destes filmes foi estimada em 16,9 nm (-Ni(OH)2), 2,45 nm (-NiCo80:20), 3,39 nm (-NiCo-60:40), 7,07 nm (-NiCo-50:50) e 11,9 nm (-Co(OH)2). A baixa
rugosidade observada nos filmes, indica que o material depositado se distribui de uma forma
uniforme ao longo da área analisada por AFM.
Como foi dito anteriormente, o processo de evaporação e posterior processo térmico
de eliminação dos solventes de síntese, colaboraram para uma agregação do material. Esta
agregação gerou grãos na superfície da mica com diferentes distribuições de tamanho. Após
tratamento estatístico, realizado nas imagens da Figura 54 (B – F), foi possível estimar os
raios médios dos grãos daqueles nanomateriais, sendo os respectivos histogramas
apresentados na Figura 55. O diâmetro médio dos grãos foi estimado em 10,3 nm; 16,1 nm;
14,6 nm; 27,3 nm e 16,4 nm, respectivamente para os filmes de -Ni(OH), -NiCo-80:20, NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e -Co(OH)2. Todavia, nota-se uma distribuição mais ou menos
larga na faixa de 1 a cerca de 30 nm, alguns apresentando maior concentração em diâmetros
menores e decaimento que se assemelha a uma curva exponencial (Fig. 55 (C) e (E)),
enquanto outros apresentaram uma distribuição em torno de um dado tamanho médio (Fig.55
(A) e (B)).
Os valores de tamanho médio dos grãos encontrados a partir dos difratogramas de
raio-X de pó e a equação de Debye-Scherrer foram muito inferiores aos citados acima. Um
fator limitante para a determinação correta do tamanho médio dos grãos por AFM é a ponta
da sonda (cantilever). Uma das explicações possíveis é o fato das pontas das sondas terem um
diâmetro de cerca de 10 nm e não serem capazes de definir bem as nanopartículas que
constituem estes nanomateriais, levando a valores acima dos esperados. Por outro lado, os
difratogramas são resultantes da interação dos raio-X com os cristalitos menores que
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eventualmente podem ter se agregado formando os grãos.

Figura 54: Imagens de AFM do (A) substrato de mica e das amostras preparadas depositando-se, (B) Ni(OH)2, (C) -NiCo-80:20, (D) -NiCo-60:40, (E) -NiCo-50:50 e (F) -Co(OH)2 sobre sua superfície.
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Figura 55: Histogramas dos raios dos grânulos que constituem os filmes de (A) -Ni(OH)2, (B) -NiCo-80:20,
(C) -NiCo-60:40, (D) -NiCo-50:50 e (E) -Co(OH)2.

6.2.4.2 – Microscopia eletrônica de varredura
O filme de-NiCo-50:50 depositado por spin-coating sobre a superfície de um
substrato de platina, a partir do respectivo sol, foi investigado por microscopia eletrônica de
varredura.
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Figura 56: Imagens MEV do substrato (A) e da amostra de -NiCo-50:50 tratado termicamente a 240°C por 30
minutos (B – D), obtidas em diferentes magnificações.

As imagens MEV do substrato de platina e do filme nanoestruturado obtido a partir do
sol de -NiCo-50:50 estão apresentadas na Figura 56. A primeira imagem (Figura 56 (A))
refere-se ao substrato não modificado, com um grau de magnificação de 350.000 vezes,
apresentando uma superfície sem rugosidades, ou seja, plana. A imagem (B) da Figura 56 é
uma microscopia do material depositado sobre a superfície do substrato, com uma
magnificação de 4.300 vezes. Pode-se notar que o material está bem disperso ao longo do
substrato, bem como, podem ser observados cristais de acetato de potássio na superfície. A
partir das imagens C e D da Figura 56, obtidas com uma magnificação maior (160.000 e
200.000 vezes), é possível observar nanopartículas com tamanhos estimados de 5 a 10 nm.
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6.2.5 – Comportamento eletroquímico dos eletrodos modificados com os filmes
de -Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2
Após a realização do estudo termogravimétrico dos materiais nanoestruturados de Ni(OH)2, -NiCo(OH)2 e -Co(OH)2 foi verificado que a eliminação de compostos orgânicos
presentes nos materiais, provenientes da síntese, ocorre a uma temperatura entre 200 e 230 ºC;
enquanto que o processo de desidratação/desidroxilação levando os respectivos hidróxidos a
óxidos de níquel e de cobalto ocorre entre 387 e 412 ºC. Desta forma, com o intuito de
eliminar o solvente orgânico ainda remanescente dos filmes, uma temperatura intermediária
(240 ºC) foi escolhida para a realização do tratamento térmico de modo a mantê-los na forma
de hidróxidos.
Após a preparação dos filmes nanoestruturados por spin-coating sobre a superfície
condutora de FTO previamente limpa, a partir dos sóis de -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e NiCo-50:50, os filmes foram acomodados em um dessecador e mantidos sob vácuo de ~0,04
torr por 24 horas. Decorrido este período, os mesmos foram submetidos a um tratamento
térmico de 240 ºC por 30 minutos.
Os voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os hidróxidos mistos de
níquel e cobalto nanoestruturados e na forma polimórfica alfa, foram registrados em meio
alcalino (KOH 1 mol/L) na faixa de potencial de -0,15 a +0,44 V, utilizando uma velocidade
de varredura de 20 mV/s. Ainda para efeito de comparação, o eletrodo modificado com o sol
de -Ni(OH)2 foi submetido também a varredura de potenciais na faixa de +0,15 a +0,44 V,
utilizando uma velocidade de varredura de 20 mV/s, podendo ser visualizados na Figura 57.
Nos primeiros ciclos de varredura de potencial o pico anódico e o pico catódico
referentes ao processo NiII/NiIII não são muito definidos, conforme Figura 57 (A – D). Este
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comportamento deve-se sobretudo, ao tratamento térmico a que os filmes foram submetidos.
Este tratamento térmico faz com que as nanopartículas sofram processos de agregação,
tornando os filmes muito compactos. Desta forma, após sucessivos processos de carga e de
descarga, os íons presentes no eletrólito suporte (KOH 1 mol/L) são continuamente inseridos
e expulsos do interior dos filmes, ocorrendo desta maneira uma reacomodação das espécies
eletroativas na sua estrutura. À medida que o número de ciclos aumenta, a intensidade das ipa
e ipc também aumentam, tornando assim os processos de oxidação e redução referentes ao
processo NiII/NiIII, cada vez mais nítidos.
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Figura 57: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os sóis de (A) -Ni(OH)2, (B) -NiCo80:20, (C) -NiCo-60:40 e (D) -NiCo-50:50 tratados termicamente a 240 ºC por 30 minutos, em KOH 1 mol/L
como eletrólito suporte, velocidade de varredura = 20 mV/s.

Com o aumento do número de ciclos de varredura, os picos anódico e catódico
deslocam-se para potenciais menos positivos. A partir do 30º ciclo, os picos anódicos
deslocam-se ligeiramente para potenciais mais positivos e o pico catódico desloca-se para
potenciais mais negativos.
No final de 50 ciclos consecutivos de varredura de potencial o perfil voltamétrico do
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filme nanoestruturado de -Ni(OH)2 apresentou um Epa e Epc respectivamente de +0,37 V e
+0,27 V, conforme mostrado na Figura 57 (A). O perfil voltamétrico dos nanomateriais
mistos apresentou mudanças significativas em função do aumento da porcentagem de cobalto
para 20, 40 e 50%, quando comparado com aquela do filme de -Ni(OH)2. De fato, houve um
deslocamento significativo da posição dos picos anódico e catódico para regiões mais
catódicas, quando comparados com o Epa e Epc do -Ni(OH)2. Ao final de 50 ciclos
consecutivos de varredura de potenciais, os valores de Epa e Epc foram os seguintes para os
materiais contendo 20, 40 e 50% de cobalto: -NiCo-80:20 (+0,32 e +0,23 V); -NiCo-60:40
(+0,30 e +0,22 V) e -NiCo-50:50 (+0,29 e +0,21 V). Note que o aumento do grau de
substituição de átomos de níquel por átomos de cobalto no -Ni(OH)2 fez com que o Epa se
deslocasse cerca de 50, 70 e 80 mV. Segundo Zimmerman e colaboradores [201] este
deslocamento do Epa ocorre em virtude da diminuição da resistência a difusão de prótons.
Assim, a resistência a transferência de carga se torna quase duas ordens de grandeza menor
que aquela apresentada pelo material sem aditivo.
Outra diferença encontrada nos voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados
com -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e -NiCo-50:50 em relação ao eletrodo modificado com
-Ni(OH)2 é o aumento da reversibilidade eletroquímica que estes materiais nanoestruturados
de hidróxido misto de níquel e de cobalto apresentam. A substituição de átomos de níquel por
átomos de cobalto no retículo cristalino do -Ni(OH)2, fez com que os materiais com 20, 40 e
50% de cobalto apresentassem uma separação de Epa e Epc de 90, 80 e 80 mV
respectivamente.
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Figura 58: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os sóis de (A) -NiCo-80:20, (B) -NiCo60:40 e (C) -NiCo-50:50 tratados termicamente a 240 ºC por 30 minutos, em eletrólito suporte de KOH 1
mol/L, velocidade de varredura 5 a 25 mV/s. Em (D – E) relação da corrente de pico anódico (A) em função da
velocidade de varredura (mV/s).
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Um pequeno deslocamento dos potenciais de pico anódico e pico catódico foi
observado, quando a velocidade de varredura foi variada de 5 a 25 mV/s. O potencial de pico
anódico deslocou-se para regiões de potenciais mais positivos, em contraste com o potencial
de pico catódico que se deslocou para regiões de potenciais mais negativos. Este
comportamento indica uma resistência a transferência de elétrons geralmente, causada pela
velocidade de difusão dos íons no filme. Mas, este ainda não é o processo que limita a
velocidade de transferência de elétrons, pois o gráfico de corrente de pico em função da
velocidade de varredura é uma reta, apresentando correlações lineares iguais a 0,9988; 0,9998
e 0,9991 para os respectivos filmes de -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e -NiCo-50:50,
conforme mostrado na Figura 58. Tais resultados são esperados para materiais
eletroquimicamente ativos diretamente depositados na superfície do eletrodo.
O comportamento eletroquímico do eletrodo modificado com o sol de -Co(OH)2
também foi estudado. Na Figura 59 são apresentados os voltamogramas cíclicos dos filmes de
Co(OH)2 tratados termicamente a 240°C por 30 minutos (A) e não tratados termicamente (B),
na faixa de -0,15 a +0,60 V, utilizando velocidades de varredura de 5 a 25 mV/s, em meio
alcalino (KOH 1 mol/L).
O voltamograma cíclico do filme de Co(OH)2 tratado termicamente, Figura 59 (A),
apresentou somente um par de ondas em Epa = +0,44 e Epc = +0,38 V atribuídos ao processo
redox ColV/lII. Ainda, no voltamograma cíclico é possível observar um aumento abrupto de
corrente, iniciando-se em +0,52 V, relacionado com a evolução de oxigênio. Neste mesmo
voltamograma não foi encontrado o par de ondas tipicamente atribuido ao processo redox
Colll/II. Inserido na Figura 59 (A) são mostrados os voltamogramas cíclicos deste mesmo filme
em diferentes velocidades de varredura (5 a 25 mV/s), na faixa de potencial de -0,15 a +0,60
V. A medida que a velocidade de varredura aumenta o pico de oxidação desloca para
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potenciais mais positivos, bem como o pico de redução desloca para potenciais mais
negativos, evidenciando assim uma resistência a transferência de elétrons. Ainda na Figura 59
(A) está inserido um gráfico de corrente de pico anódico versus v (mV/s), com uma boa
correlação linear (R2 = 0,9990).

Figura 59: Voltamogramas cíclicos do eletrodo modificado com o sol de -Co(OH)2, (A) após e (B) antes do
tratamento térmico a 240 ºC por 30 minutos, com uma velocidade de varredura de 20 mV/s. No detalhe das
figuras (A) e (B) são mostrados os voltamogramas cíclicos em diferentes velocidades de varredura (5 a 25 mV/s)
e gráfico da corrente de pico anódico (μA) em função da velocidade de varredura (mV/s) do material após e
antes do tratamento térmico.

Na Figura 59 (B) é apresentado o voltamograma cíclico de um filme de -Co(OH)2
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antes do tratamento térmico. O que se observa neste voltamograma cíclico é o aparecimento
de um par de ondas bem definidos na forma de sino, com um Epa = +0,1 V e Epc = +0,07 V,
separados por um ΔE = 30 mV. Esse par de ondas bem definido está relacionado com o
processo redox CollI/ll. Ainda neste mesmo voltamograma um par de ondas não muito
definidas aparece em Epa = +0,45 V e Epc = +0,41 V, relacionado com o processo redox
ColV/lII, conforme relatado por Hu e colaboradores [202]. Ainda na Figura 59 (B) foram
inseridos os voltamogramas cíclicos em diferentes velocidades de varredura, na faixa de 5 a
25 mV/s. A medida que a velocidade de varredura aumenta, os potenciais de oxidação e de
redução deslocam-se respectivamente para potenciais mais positivos e mais negativos,
evidenciando desta forma uma resistência a transferência de elétrons. Na Figura 59 (B) está
inserido o gráfico da corrente de pico anódico versus v (mV/s), possuindo uma boa relação
linear R2 = 0,9985.
Estes resultados de voltametria cíclica para o -Co(OH)2, vieram de encontro aos
resultados obtidos por difração de raio-X, onde já se cogitava a presença de íons Co III nos
materiais. Desta maneira, ficou evidenciado que o tratamento térmico a 240°C por 30
minutos, facilita a oxidação de CoII(OH)2 a CoIIIOOH.

6.2.6 – Microbalança eletroquímica de cristal de quartzo
A microbalança eletroquímica de cristal de quartzo (MECQ) juntamente com a
voltametria cíclica tem sido amplamente empregada para monitoração das mudanças de massa
durante os processos redox de eletrodos baseados em Ni(OH)2. Assim, como na difração de
raio-X em que as fases polimórficas alfa e beta no estado reduzido possuem diferentes perfis
de difração, na MECQ as fases polimórficas alfa e beta também podem ser facilmente
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diferenciadas, devido ao comportamento distinto durante os processos redox [114, 130, 203,
204]. Portanto, a MECQ torna-se uma poderosa ferramenta para a determinação da fase
polimórfica do Ni(OH)2.

Figura 60: Voltamassogramas típicos do α-Ni(OH)2 (linha cheia) e do β-Ni(OH)2 (linha pontilhada). Extraída da
referência [130].

Observando a Figura 60, percebemos que a fase polimórfica -NiII(OH)2 caracterizase pela variação positiva de massa associada ao processo de oxidação. O inverso é observado
no processo de redução das espécies oxidadas (-NiIIIOOH)

presentes na superfície do

eletrodo, ou seja, nesse caso há uma variação negativa de massa. Já a fase polimórfica NiII(OH)2 apresenta um comportamento oposto ao do material na fase alfa. Uma variação
negativa de massa ocorre durante o processo de oxidação e uma variação positiva de massa é
observada durante o processo de redução das espécies -NiIIIOOH. Estas variações de massas
associadas aos processos redox ocorrem de modo a se manter a neutralidade elétrica do
sistema. Assim, o processo de oxidação do Ni(OH)2 deve ser acompanhado da incorporação
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de espécies negativamente carregadas ou da liberação de espécies positivamente carregadas.
Mas, durante a oxidação do Ni(OH)2, a variação de massa parece ser muito maior que
aquela esperada para a simples saída de um H+, como sugerido pela equação abaixo.

Ni(OH)2 + OH-

NiOOH + H2O + e-

De fato, a equação acima está relacionada com a fase polimórfica beta, em que a perda
de um próton do -Ni(OH)2 faz com que uma variação negativa de massa ocorra no filme,
como apresentado na Figura 60.
De fato, o processo redox no -Ni(OH)2 pode ser melhor representado pela equação
abaixo.

Ni(OH)2 + yM(H2O)+x/y + (2-z)OHMyHz(NiO2)(H2O)x + (2-z)H2O + (2-z-y)eNa equação acima, leva-se em consideração a inserção/desintercalação de cátions
hidratados no filme de -Ni(OH)2 durante a reação de oxidação/redução, conforme a Figura
60.
Este comportamento tão distinto, entre a fase polimórfica alfa e beta do hidróxido de
níquel pode ser compreendido considerando-se a diferença entre as distâncias interlamelares
daqueles materiais. A forma -NiII(OH)2 apresenta uma distância basal de 8,6 Å, mas quando
o material é oxidado a -NiIIIOOH, essa distância diminui para 7 Å. Já a -NiII(OH)2 possui
uma distância basal de 4,6 Å e a sua forma oxidada -NiIIIOOH apresenta uma distância basal
de 4,8 Å. Pode-se notar que ocorre uma contração significativa do espaçamento basal no caso
do material na fase alfa, enquanto apenas um pequeno aumento ocorre no processo de
oxidação do -NiII(OH)2. Além disso, a partir dos valores das distâncias basal fica evidente
que a forma α-NiII(OH)2 e a sua forma oxidada -NiIIIOOH possuem distâncias basais muito
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maiores que a forma β-NiII(OH)2 e β-NiIIIOOH, sendo assim, durante o processo NiII(OH)2/-NiIIIOOH pode ocorrer a intercalação/desintercalação de cátions hidratados.
Enquanto que durante o processo -NiII(OH)2/-NiIIIOOH somente a entrada e saída de
espécies pequenas como o próton é possível na região interlamelar.
A MECQ além de nos fornecer informações valiosas que nos permite identificar as
fases polimórficas do Ni(OH)2, também nos permite monitorar a transição da fase polimórfica
meta-estável alfa para a fase termodinamicamente estável beta. Vários estudos têm sido
realizados com o intuito de determinar até quantos ciclos de carga e de descarga o Ni(OH)2
permanece na fase polimórfica alfa. Kim e colaboradores [130] reportaram que o material
obtido por co-precipitação de 10,2% de Co(II) juntamente com Ni(II) somente é totalmente
convertido na fase β após 60 ciclos consecutivos de carga e descarga. Mas, o material
preparado com 16,7% de Co(II) foi muito mais estabilizado na fase , não se convertendo na
fase β mesmo após 60 ciclos consecutivos de carga e descarga. Serebrennikova e
colaboradores [205] reportaram a síntese de um óxido misto com 50% de níquel e 50% de
cobalto com propriedades semelhantes.
Rocha e colaboradores [45] ao sintetizar o -Ni(OH)2 nanoestruturado pelo método de
Tower modificado, verificaram por medidas de MECQ que somente após 100 ciclos
consecutivos de carga e descarga o material começa a se transformar na fase beta.
O estudo foi realizado com uma amostra preparada depositando-se o sol de -NiCo50:50 sobre a superfície do eletrodo de cristal de quartzo, previamente limpo, e mantido num
dessecador por 24 horas, sob vácuo de ~0,04 torr. Na Figura 61 são apresentados os
voltamogramas cíclicos e os voltamassogramas do -NiCo-50:50 após 50 (A) 100 (B) e 200
ciclos (C) consecutivos de carga e descarga. Após 50 ciclos de varredura de potencial (Figura
61 (A)) o voltamograma cíclico apresenta uma onda em Epa = +0,28 V, que é acompanhada de
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uma variação positiva de massa que se inicia em +0,22 V, ou seja, concomitantemente com o
aumento da corrente na onda voltamétrica, quando se inicia a oxidação do material na
superfície do eletrodo. Quando o sentido da varredura é invertido uma onda catódica em Epc =
+0,23 V, associada a um decréscimo de massa que se inicia em +0,24 V, enquanto a onda
voltamétrica se inicia em torno de 0,30 V. Isso mostra que a saída de espécies eletricamente
carregadas associadas à redução não ocorre de imediato, provavelmente necessitando de
algum tipo de mudança estrutural induzida pelo aumento da concentração de sítios reduzidos
no material. O perfil dos voltamassogramas é condizente com a fase polimórfica alfa do
hidróxido de níquel.
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Figura 61: Voltamogramas cíclicos (linha preta) e voltamassogramas (linha vermelha) de eletrodo modificado
com -NiCo-50:50 após 50 (A), 100 (B) e 200 ciclos (C). Eletrólito = KOH 1 mol/L e velocidade de varredura =
20 mV/s.
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A partir do 100º ciclo sucessivo de varredura de potencial (Figura 61 (B)), o -NiCo50:50 passou a apresentar Epa = +0,26 V e Epc = +0,20 V, observando-se um deslocamento
catódico de 20 mV em relação aos voltamogramas mostrados na Figura 61 (A). O perfil dos
voltamassogramas não foi modificado, mas o início do processo de aumento de massa
associado à oxidação começou em +0,22 V, enquanto que a curva de decréscimo de massa
relacionado com a redução foi deslocada 30 mV para as regiões mais catódicas, iniciando por
volta de +0,21 V. O ∆Ep aumentou de 50 para 60 mV após 100 ciclos consecutivos de
varredura de potencial, mas o perfil ainda permanece com as características da fase
polimórfica alfa. De fato, mesmo após 200º ciclos não foram mais registrados mudanças
significativas no perfil dos voltamogramas cíclicos ou dos voltamassogramas, como mostrado
na Figura 61 (C).
Desta forma, ficou evidenciado que mesmo após 200 ciclos contínuos de carga e de
descarga o hidróxido misto de níquel e de cobalto na proporção de 50:50 permaneceu na fase
polimórfica alfa. Estes resultados estão de acordo com aqueles reportados por Kim e
colaboradores [130] que preconizaram a adição de cobalto ao hidróxido de níquel para a
estabilização do material na fase polimórfica alfa. Os resultados apresentados na Figura 61
indicam que o hidróxido misto nanoestruturado objeto da presente tese são muito mais
estabilizados, mantendo-se estáveis mesmo após mais de 200 ciclos de carga e descarga. Tal
estabilidade viabiliza pela primeira vez o uso de alfa hidróxido de níquel como material ativo
de dispositivos eletroquímicos.
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6.2.7 – Determinação da quantidade de carga específica dos hidróxidos mistos
nanoestruturados de níquel e cobalto.
Eletrodos modificados com hidróxido de níquel e com os hidróxidos mistos de níquel
e de cobalto foram preparados e submetidos a 700 varreduras cíclicas sucessivas de potencial,
na faixa de +0,0 a +0,44 V, em meio alcalino (KOH 1 mol/L) e velocidade de varredura de 20
mV/s, e os resultados são apresentados na Figura 62.
Os voltamogramas cíclicos dos filmes de -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e
-NiCo-50:50 apresentaram um deslocamento anódico progressivo do Epa em função do
número de ciclos voltamétricos. Todavia, foi observada uma inversão no sentido de
deslocamento do Epc em função da porcentagem de cobalto, ou seja, houve deslocamento
anódico no caso do -Ni(OH)2 e do -NiCo-80:20, enquanto que no caso do -NiCo-60:40 e
do -NiCo-50:50 foram observados deslocamentos catódicos. Ao final de 700 ciclos
contínuos de varredura de potencial, o -Ni(OH)2 apresentou um voltamograma com Epa =
+0,39 V e Epc = +0,30 V, cuja intensidade de corrente máxima ipa(máx) alcançou 207 A, mas
manteve-se mais ou menos constante ao longo de todo o experimento, sendo observadas
apenas pequenas flutuações para mais e para menos. Geralmente, a diminuição e o
deslocamento progressivo de ipa e Epa são associados ao aumento do grau de cristalinidade do
hidróxido de níquel, à medida que ocorre a transformação progressiva do material na fase alfa
para a beta. Todavia, esta tendência não foi observada. Além disso, nota-se que o Epa do par
NiII/NiIII está ainda longe do potencial de evolução de oxigênio (cerca de +0,55 V) sugerindo
que o -Ni(OH)2 pode ser viável como material ativo de dispositivos eletroquímicos.
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Figura 62: Voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com os sóis de (A) -Ni(OH)2, (B) -NiCo80:20, (C) -NiCo-60:40 e (D) -NiCo-50:50 tratados termicamente a 240 ºC por 30 min, em KOH 1 mol/L.
Velocidade de varredura = 20 mV/s.

O voltamograma cíclico do -NiCo-80:20 (Figura 62 (B)) após 700º ciclos
voltamétrico sucessivos apresentou um par de ondas voltamétricas com Epa = +0,37 V e Epc =
+0,27 V. Os aspectos mais contrastantes em relação ao comportamento voltamétrico do Ni(OH)2 são a maior reversibilidade eletroquímica do hidróxido misto e o aumento
progressivo da corrente de pico em função do número de ciclos sucessivos de varredura. Para
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se ter uma idéia da magnitude deste fenômeno basta lembrar que ipa aumentou de 193 A no
10º ciclo voltamétrico para 676 A no 700º ciclo, um aumento de cerca de 3,3 vezes.
Podemos perceber também que as ondas voltamétricas tornaram-se muito mais definidas que
aquelas do hidróxido de níquel puro ao final de 700 ciclos voltamétricos.
O comportamento voltamétrico do -NiCo-60:40 e do -NiCo-50:50 (Figura 62 (C) e
(D)) foram similares ao do hidróxido misto com 20% de cobalto, mas exibindo ondas anódica
e catódica com perfis e intensidades similares indicando uma maior reversibilidade
eletroquímica destes materiais. Outro aspecto interessante foi o aumento da largura das ondas
sugerindo a presença de sítios redox em ambientes químicos mais ou menos diferentes. Ao
final dos 700 ciclos voltamétricos ambos os hidróxidos mistos apresentaram um par de ondas
com Epa = +0,30 V e Epc = +0,20 V, e ipa de cerca de 650 A.
Após os 700 ciclos sucessivos de varredura de potencial, os filmes de -Ni(OH)2, NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e -NiCo-50:50 foram solubilizados em HNO3 0,1 mol/L e as
soluções analisadas por ICP-AES para a determinação das massas de níquel e de cobalto
presentes naquelas amostras, viabilizando assim a determinação das respectivas capacidades
de cargas específicas. Os resultados são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6: Massa em g de níquel e de cobalto presentes nos filmes de hidróxido de níquel e de hidróxidos
mistos de níquel e de cobalto determinado por ICP-AES, respectivas capacidades de carga específicas associadas
ao processo anódico.

Amostra
-Ni(OH)2
-NiCo-80:20
-NiCo-60:40
-NiCo-50:50
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Níquel (g)

Cobalto (g)

Total (g)

Q específica

4,80
3,00
2,65
2,75

0,80
1,92
2,42

4,80
3,80
4,57
5.17

146,67
354,69
714,29
608,78

(C.g-1)
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A partir das quantidades de níquel e de cobalto presente nos eletrodos modificados,
bem como das quantidades de carga (área sob a onda anódica) a partir dos voltamogramas
cíclicos da Figura 62, foi possível determinar a capacidade de carga específica dos materiais
nanoestruturados. As quantidades de carga referentes ao processo NiII/III dos eletrodos
modificados com -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e -NiCo-50:50 foram
calculados em função do número de varreduras e os gráficos da evolução das capacidades de
carga em função do número de ciclos são mostrados na Figura 63.
Nota-se que o eletrodo modificado com -Ni(OH)2 apresentou a menor capacidade de
carga específica (146,67 C/g) dentre os materiais testados, permanecendo mais ou menos
constante ao longo dos 700 ciclos voltamétricos sucessivos. O -NiCo-80:20 apresentou uma
carga específica 136% maior (354,69 C/g) ao final de 700 ciclos eletroquímicos. Ao aumentar
a substituição de átomos de níquel por átomos de cobalto para 40% (-NiCo-60:40), houve
um aumento de 376% na capacidade de carga específica estimada para 714,29 C/g. Mas, uma
pequena diminuição foi observada para o -NiCo-50:50, que apresentou uma carga específica
de 608,78 C/g.
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Figura 63: Evolução das capacidades de carga específicas do -Ni(OH)2, -NiCo-80:20, -NiCo-60:40 e NiCo-50:50, em função do número de ciclos sucessivos de varredura até 700 ciclos, em KOH 1 mol/L.

Para se ter uma melhor visão sobre o comportamento eletroquímico do -Ni(OH)2 e
dos hidróxidos mistos, as capacidades de carga específica foram determinadas ao longo dos
700 ciclos e plotadas em função do número de ciclos de varredura de potencial na Figura 63.
Nota-se que a capacidade de carga vai aumentando gradativamente descrevendo um
comportamento semelhante ao de curvas de saturação. Assim, o -NiCo-80:20 parece ter
atingido a capacidade máxima de carga após 700 ciclos de varredura, mas os hidróxidos
mistos com maior teor de cobalto, especialmente o -NiCo-60:40, deve ter uma capacidade
de carga muito maior que 714,29 C/g, pois a curva parece estar ainda bem longe do limite de
saturação. Ou seja, parece ser possível ativar um número muito maior de sítios
eletroquimicamente ativos deste material. Porém, o aumento do grau de aditivação com
cobalto no -NiCo-50:50 parece não ter levado a melhora das propriedades eletroquímicas.
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Assim, a melhor composição para os hidróxidos mistos de níquel e cobalto deve estar por
volta de 40%.
Desta forma, os materiais baseados em hidróxidos mistos de níquel e cobalto
estabilizados na forma polimórfica alfa são materiais promissores para a fabricação de
eletrodos positivos de baterias de Ni-MH, devido a sua grande capacidade de carga específica
além da maior condutividade e reversibilidade dos processos de carga e descarga.

6.4 – Conclusões
Hidróxidos mistos de níquel e de cobalto, estabilizados na forma polimórfica alfa,
foram obtidos pelo método de Tower modificado, pela co-precipitação dos hidróxidos de
níquel e de cobalto em glicerina. Estes novos materiais foram caracterizados tanto na forma
de dispersão coloidal, como na forma de pó e de filmes sobre eletrodo condutor de FTO.
As temperaturas de saída de compostos orgânicos remanescentes, provenientes da
síntese, bem como as temperaturas de desidroxilação/decomposição dos hidróxidos gerando
os repectivos óxidos, foram determinadas pela técnica de análise termogravimétrica. Além
disso, verificou-se que esta foi deslocada para temperaturas maiores, sugerindo um aumento
da estabilidade térmica dos hidróxidos em relação aos óxidos, em função do aumento da
quantidade de cobalto nos materiais mistos. Os nanomateriais apresentaram comportamento
eletroquímico, perfis de voltamassogramas e padrões de difração de raio-X compatíveis com a
fase polimórfica alfa, sendo os tamanhos médios de grãos estimados em 4 a 6 nm, utilizandose a equação de Debye -Scherrer. Além disso, verificou-se uma tendência de diminuição do
grau de cristalinidade e aumento da fração amorfa em função do aumento da quantidade de
cobalto nos nanomateriais mistos.
A partir de imagens AFM foi possível verificar que os hidróxidos mistos de níquel e
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de cobalto são constituídos de nanopartículas homogeneamente dispersas sobre substrato de
mica. O tamanho médio dos grãos determinado por essa técnica foram muito maiores que
aqueles obtidos por difratometria de raio-X, provavelmente em função da baixa resolução
lateral das sondas utilizadas. Essa hipótese é corroborada pelas imagens de MEV do -NiCo50:50, onde nanopartículas com tamanho médio de 5 nm podem ser observadas.
O comportamento eletroquímico dos filmes dos hidróxidos mistos de níquel e cobalto
foram superiores a aquele apresentado pelo -Ni(OH)2. Os hidróxidos mistos apresentaram
maior reversibilidade eletroquímica e ondas (Epa e Epc) deslocadas para regiões mais catódicas
em função do aumento da quantidade de cobalto no filme.
Aliada a voltametria cíclica a MECQ foi fundamental para a verificação da
estabilidade do -NiCo-50:50 na fase polimórfica alfa, que não se alteraram mesmo após 700
ciclos consecutivos de carga e de descarga. As capacidades de carga específicas do -NiCo80:20, -NiCo-60:40, -NiCo-50:50 e -Ni(OH)2 foram determinadas medindo-se as
quantidades de níquel e de cobalto por ICP-AES e a quantidade de carga associada à onda
anódica nos voltamogramas cíclicos em função do número de ciclos sucessivos de varredura
de potencial. Assim, verificou-se que o -NiCo-60:40 apresenta uma capacidade de carga
específica 376% maior que o -Ni(OH)2 após 700 ciclos consecutivos de carga e descarga,
podendo ser ainda maiores se considerarmos as tendências dos gráficos de capacidade de
carga em função do número de ciclos eletroquímicos sucessivos.
Desta forma, pode-se concluir que os materiais nanoestruturados -NiCo-80:20, NiCo-60:40, -NiCo-50:50 possuem um enorme potencial como eletrodos positivos de
baterias de Ni-MH, devido a sua elevada estabilidade e capacidade de carga específica, sendo
os primeiros exemplos viáveis de materiais baseados na forma polimórfica alfa do hidróxido
de níquel.
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 7 – Automação do
sistema FIA

Capítulo 7 – Automação do sistema FIA

183

7 – Automação do sistema FIA
7.1 – Introdução
Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, automação tem como significado
o funcionamento de uma máquina ou grupo de máquinas que, sob o controle de um programa
único, permite efetuar, sem intervenção humana, uma série de operações contábeis,
estatísticas ou industriais. Desta forma, a automação visa à aplicação de softwares, técnicas ou
equipamentos específicos em uma determinada máquina ou processo, objetivando o aumento
da eficiência, maximização da produção e diminuição da interferência humana. De fato, a
automação está intimamente ligada à produtividade e custos, por exemplo, a utilização de
sistemas automatizados em laboratórios de análises clínicas ou em indústrias químicas pode
trazer benefícios como o aumento do número de amostras analisadas, número de replicatas
por amostra e número de analitos determinados por amostra.
Mas devemos diferenciar um sistema automático de um sistema automatizado.
Enquanto que no primeiro não se pode modificar nenhum parâmetro inerente ao sistema em
virtude do comportamento da amostra a ser analisada, no segundo é possível tomar decisões
durante as análises. Por exemplo, um titulador automático ácido-base simplesmente adiciona
o reagente a uma taxa constante e simultaneamente registra o pH. Mas um titulador
automatizado, registra a velocidade de adição do reagente em função do pH.
Um analisador utilizado para rotinas analíticas pode ser classificado segundo alguns
critérios [206]:
a) Número de analitos que podem ser determinados por amostra.
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Dependendo do número de analitos que o analisador pode determinar por amostra, o
mesmo pode ser classificado como uniparâmetro ou multiparâmetro. A diferença encontrada
nestes dois tipos de analisadores é que o primeiro pode analisar somente um único analito por
amostra, enquanto que o segundo, por possuir uma estrutura modular, pode analisar diversos
tipos de analitos simultaneamente.
b) estado físico da amostra
Este fator depende muito do analisador, que pode ser configurado para a análise de
amostras sólidas, líquidas ou gasosas. Geralmente um analisador para amostras sólidas é
muito mais complexo, devido ao fato de incorporar procedimentos como dissolução,
desagregação e extração da amostra.
c) princípio de análise
O princípio de análise depende muito do tipo de sinal analítico que vai ser obtido,
podendo ser físico, químico ou físico-químico. Os métodos físicos apesar de serem mais
fáceis, possuem uma baixa seletividade, e as respostas podem ser influenciadas por variações
de pressão e de temperatura. Já os analisadores, em que o principio de análise é baseado em
medidas químicas ou físico-químicas, apresentam uma maior sensibilidade e seletividade.
Dentre estes se destacam a espectroscopia molecular (UV-Vis, infra-vermelho e
fluorescência), espectroscopia atômica (absorção atômica e ICP) e eletroquímica
(amperometria, potenciometria e voltametria)
d) transporte da amostra
Os analisadores podem ser classificados como sendo em fluxo ou discreto em função
do modo como a amostra é transportada até o sistema de detecção. Em um analisador discreto
as amostras e reagentes estão contidas em compartimentos separados durante cada etapa de
análise. Já no analisador em fluxo, a amostra, contendo o analito, entra em contato com os
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reagentes desde o momento em que a mesma é inserida no sistema, e a interação entre
reagente e amostra ocorre ao longo do trajeto até o detector. Comparando-se o analisador em
fluxo e o analisador discreto, nota-se que o primeiro é muito mais simples e barato que o
segundo, mas pode apresentar vantagens operacionais importantes. No caso de análises de
amostras sólidas o segundo tipo é muito mais eficiente.
Na introdução do Capítulo 1 já foram discutidas todas as vantagens que o sistema FIA
apresenta em relação a outras técnicas analíticas. Por isso, neste capítulo serão abordados
somente os procedimentos realizados para realizar a automação do sistema FIA.

7.2 – Desenvolvimento do sistema FIA automatizado
Um analisador FIA amperométrico automatizado para a análise de sulfito foi
desenvolvido com o apoio do Grupo de Pesquisa em Química Analítica Instrumental do
Instituto de Química da USP, sob a coordenação dos professores Lúcio Angnes, Claudimir
Lúcio do Lago e Ivano Gebhardt Rolf Gutz. O Grupo de Pesquisa em Química Analítica
Instrumental tem desenvolvido diversos sistemas de análise em fluxo, inclusive
espectroeletroquímicos, abrangendo a construção de potenciostatos, interfaces e softwares
[207-209].
O analisador FIA amperométrico desenvolvido no Instituto de Química da USP é
constituído por um sistema de injeção de amostras incluindo um mini-compressor de ar,
placas de controle, um mini-potenciostato, e uma cela FIA amperométrica integrando uma
unidade de difusão de gases (UDG) e um detector amperométrico baseado em eletrodos
modificados, por exemplo com porfirinas supramoleculares e hidróxido de níquel.
Para o controle do mini-potenciostato, do sistema de injeção de amostras e outros
dispositivos, deu-se preferência à interface NI USB-6212 da National Instruments. Esta
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interface AD/DA se caracteriza pelo fato de se comunicar com um computador pessoal via
porta USB, possuir 16 canais baseados em conversores analógico/digital e digital/analógico
com resolução de 16 bits e múltiplos canais, e ter drivers para comunicação com o software
LabVIEW. Este programa é muito difundido no meio acadêmico e empresarial por simplificar
a programação e configuração da interface para aquisição e análise de dados de sistemas de
pequena e média complexidade. O conversosr AD/DA de 16 bits permite aplicar na célula,
potenciais no intervalo desejado com resolução de 0,1 mV, e a resolução de 16 bits (1:65 mil)
é mais que suficiente para as medidas de corrente.
Bombas peristálticas são geralmente utilizadas para movimentar as soluções em
sistemas de análise em fluxo. Estes equipamentos são versáteis e possibilitam impulsionar
e/ou aspirar soluções e ajustar vazões diferentes para cada canal propulsor independentemente
da viscosidade do meio. Porém, são relativamente caros (uma bomba de 4 canais custa cerca
de US$ 1400,00) e transmitem uma indesejável pulsação ao fluído transportador que gera
ruído nos FIAgramas, diminuindo significativamente a sensibilidade e o limite de detecção da
técnica. Assim, as bombas peristálticas foram substituídas por um mini-compressor de ar
mono-canal para borbulhamento de ar em aquários domésticos, uma alternativa simples,
eficiente e de baixo custo. A vazão foi controlada utilizando-se limitadores de fluxo ou
“pinch-valves”.
A automação do sistema de injeção de soluções e amostras foi construído baseado em
válvulas solenóides cuja abertura/fechamento são controlados pelo programa LabView. Estas
válvulas solenóides possuem uma bobina (fio enrolado sobre um cilindro) que aplica uma
força no êmbolo da válvula em função da passagem de uma corrente elétrica, possibilitando o
controle eletromagnético do sistema de abertura e fechamento das mesmas.
Três válvulas solenóides de três vias foram utilizadas para a confecção do sistema de
Paulo Roberto Martins
IQ - USP

Tese de doutorado

Capítulo 7 – Automação do sistema FIA

187

amostragem, conforme mostrado na Figura 64. As válvulas foram conectadas por tubos de
teflon de tal maneira que o fluxo da solução transportadora percorresse o caminho aberto das
válvulas (linha cheia), sendo a saída de solução da última válvula conectada à entrada de
solução do primeiro bloco de acrílico da cela FIA amperométrica descrita no Capítulo 3.
Desta forma, a outra entrada da primeira e da segunda válvula foram utilizadas
exclusivamente para comutar respectivamente a entrada de uma solução padronizada do
analito (neste caso de sulfito) e da amostra a ser analisada, enquanto a segunda saída da
terceira válvula foi utilizada para a limpeza do sistema.

Figura 64: Esquema representativo do sistema de amostragem. Em (1) válvula para a entrada do ácido e da
solução padronizada do analito (sulfito), (2) válvula para entrada da amostra e (3) saída da válvula conectada à
entrada da cela FIA amperométrica e saída para limpeza das válvulas.

A plataforma LabView foi utilizada para controlar a abertura e fechamento das
válvulas solenóides, o potencial aplicado pelo mini-potenciostato ao eletrodo modificado e o
tratamento de dados. Este software é de fácil operação, possuindo um painel frontal que
contém a interface, e um diagrama de blocos, que contém o código gráfico do programa. A
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plataforma LabView não utiliza linhas de comando para a escrita dos programas, mas sim
blocos com funções pré-determinadas. A programação também foi realizada pelo Grupo de
Pesquisa em Química Analítica Instrumental.
Na Figura 65 é apresentado um esquema do analisador FIA amperométrico, onde
podem ser observados (A) o compartimento onde está localizada a placa controladora das
válvulas, a placa de interfaceamento NI e o mini-potenciostato. No compartimento ao lado
estão localizados a cela FIA amperométrica integranda a UDG (2) e o reservatório para a
amostra (3). No interior deste compartimento (Figura 65 (B)) pode-se visualizar o sistema de
amostragem, composto por três válvulas solenóides (4), os reservatórios das soluções
transportadoras e da solução padronizada de sulfito (5), e o distribuidor de pressão (6). À
direita deste compartimento encontra-se o mini-compressor de ar (7).

Figura 65: Fotografia do analisador FIA amperométrico. (A) São mostradas de perfil, (1) parte eletrônica do
analisador, (2) cela FIA amperométrica e (3) reservatório de amostra. Em (B) é mostrado o sistema de injeção
constituído por válvulas solenóides (4), reservatórios de solução padronizada de sulfito e soluções
transportadoras (5), distribuidor de pressão (6), e o mini-compressor de ar (7).
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7.2.1 – Otimização do analisador FIA amperométrico para determinação de
sulfito
A otimização do analisador FIA amperométrico automatizado foi realizada utilizandose como parâmetros, a vazão das soluções transportadoras, o volume de amostra e a
concentração de ácido sulfúrico, mantendo-se o percurso analítico em 15 cm. O potencial
aplicado no eletrodo modificado com um filme de [ZnTRP]/[FeTPPS], para oxidar o sulfito a
sulfato, foi mantido constante em E = +0,9 V vs Ag/AgCl(KCl 1,0 M).
Neste novo sistema a solução transportadora de tampão fosfato, foi conectada
diretamente a entrada do segundo bloco de acrílico da cela FIA amperométrica. O transporte
dessa solução também foi realizado com o auxílio do mini-compressor de ar.

A variação

da concentração de ácido sulfúrico na faixa de 0,5 a 2,0 mol/L não provocou variação
significativa na resposta FIA de uma solução de sulfito 3 x 10-4 mol/L, sugerindo que 0,5
mol/L é a concentração mais adequada (Figura 66).

Figura 66: Variação da resposta FIA amperométrica em função da concentração de ácido sulfúrico. Potencial
aplicado no eletrodo modificado = +0,9 V.
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O volume da amostra, bem como a vazão dos fluxos transportadores foi otimizado
utilizando-se solução de sulfito de sódio 1,75 x10-4 mol/L. Para cada vazão estudada na faixa
de 0,5 a 1,5 mL/min, o volume de amostra injetado foi variado de 50 a 200 µL. Em vazões
altas (1,5 mL/min) foram registradas as menores respostas amperométricas, provavelmente
devido ao tempo insuficiente de contato entre a amostra e a solução de ácido sulfúrico,
responsável pela geração de SO2. Assim, apenas uma fração do sulfito foi convertida em SO2,
difundiu-se através da membrana de PTFE, foi coletado pelo fluxo da solução transportadora
e detectado no eletrodo modificado. Logo, poderia se esperar então que a resposta seria mais
intensa na vazão mais baixa de 0,5 mL/min, mas este não foi o caso, apresentando uma
perfomance intermediária entre as três condições. Tal fato pode ser explicado pela alta
dispersão da amostra em um fluxo baixo da solução transportadora. Logo, a melhor condição
de vazão foi a de 1,0 mL/min, conforme Figura 67.

Figura 67: Gráficos das respostas FIA amperométricas em função da vazão da solução carreadora e do volume
de amostra, mantendo-se o potencial aplicado no eletrodo modificado em +0,9 V.

Em função dos estudos apresentados acima os parâmetros ideais para a quantificação
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de SO2 livre em vinhos foram os seguintes: concentração de ácido sulfúrico: 2 mols/L,
volume de amostra: 150 µL, e vazão das soluções transportadoras: 1,0 mL/min.

7.2.2 – Reprodutibilidade e Limite de detecção do analisador FIA
amperométrico automatizado
A determinação da reprodutibilidade das análises realizadas com solução de sulfito de
sódio 1 x10-4 mol/L foi fundamental para avaliar o desempenho do sistema de injeção baseado
em válvulas solenóides, controladas por meio do programa de execução das análises.
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Figura 68: (A) FIAgrama de 20 análises consecutivas de sulfito 1 x10 -4 mol/L. (B) FIAgrama mostrando
conjuntos de três análises sucessivas de sulfito a) 8x10 -6, b) 2x10-5, c) 4x10-5, d) 6x10-5, e) 8x10-5, f) 1x10-4 , g)
2x10-4, h) 3x10-4 e i) 4x10-4 mol/L. E = +0,9 V, solução doadora = H2SO4 2,0 mol/L, solução receptora =
tampão fosfato pH 6,8 (0,1 mol/L) + KNO 3 0,1 mol/L, percurso analítico = 15 cm e vazão = 1,0 mL/min, volume
de amostra = 150 L.
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Na Figura 68 (A) é apresentado um FIAgrama de vinte análises consecutivas de sulfito,
onde pode-se perceber que não há muita variação da resposta entre as mesmas. Isso é
confirmado pelo RSD(n=20) = 1,66% e o desvio padrão de apenas 32 nA. Na Figura 68 (B)
são apresentados FIAgramas referentes a conjuntos de três análises sucessivas de sulfito na
faixa de concentração de 0,008 a 0,4 mmol/L. Uma boa relação linear entre resposta
amperométrica e concentração foi obtida (R2=0,9996), apesar de em concentrações superiores
a 0,3 mmol/L a repetibilidade já estar comprometida. Pode-se facilmente perceber que há uma
diminuição progressiva da resposta FIA em função do número de análises consecutivas,
particularmente para altas concentrações de sulfito (0,3 e 0,4 mmol/L). De fato, pode-se
perceber uma tendência de piora à medida que aumenta a concentração daquele analito, de
modo que excelente reprodutibilidade e relação sinal ruído foram observadas para
concentrações menores que 8 µmol/L, de modo que o limite de detecção foi estimado em 1,66
µmol/L.
Apesar dos imensos avanços que foram alcançados com o analisador FIA
amperométrico, ainda não foi possível realizar análises em amostras reais. Tal impedimento
deu-se devido a problemas encontrados no sistema de injeção de amostras. Por exemplo, ao
injetar uma amostra padrão de sulfito de sódio em duas válvulas solenóides distintas,
esperávamos que os sinais respostas obtidos fossem idênticos, mas a injeção nestas válvulas
apresentou sinais respostas diferentes e estes sinais não se mostraram reprodutíveis quando
havia troca de amostra ou via de injeção da amostra. Tentando contornar este problema,
realizamos a injeção de duas soluções padrão de sulfito de sódio na mesma concentração, mas
em frascos diferentes, na mesma válvula. Esta estratégia também se mostrou falha, pois, após
realizar a primeira injeção em triplicata, tivemos que despressurizar o sistema para acoplar o
segundo frasco, contendo a mesma solução de sulfito, para posterior injeção da solução
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padronizada. Esta despressurização do sistema ocasionou uma diminuição da vazão dos
fluxos transportadores, logo os sinais obtidos para o segundo frasco, eram muito inferiores a
aqueles obtidos para o primeiro frasco, contendo a mesma solução de sulfito de sódio.

7.3 Conclusões
O protótipo do analisador FIA amperométrico automatizado de sulfito, ainda encontrase nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas os resultados conseguidos até o momento
foram muito promissores.
Um ponto forte a ressaltar neste protótipo é a utilização de válvulas solenóides para as
injeções de amostras no sistema, obtendo desta maneira sinais muito mais reprodutíveis. De
fato, a reprodutibilidade dos sinais está intimamente relacionada com a forma que a amostra é
injetada no sistema. Devido a este fato, as válvulas solenóides possuem a vantagem de injetar
a amostra sempre da mesma maneira, em contrapartida um injetor manual não possui esta
característica, pois a reprodutibilidade dos sinais dependerá muito da acurácia da pessoa que
está realizando a análise.
Outro ponto a ser destacado neste analisador foi o emprego de materiais com
baixíssimo custo para o seu desenvolvimento. Por exemplo, o preço de um mini-compressor
de ar, utilizado para o impulsionamento das soluções transportadoras e da amostra, é cerca de
1% do valor de mercado de uma bomba peristáltica.
A principal desvantagem deste analisador no momento é em relação ao sistema de
amostragem, onde os sinais resposta do padrão de sulfito de sódio e da amostra apresentam-se
irreprodutíveis, impedindo por enquanto a análise de amostras reais.
Muitas melhorias ainda devem ser realizadas no programa controlador do analisador,
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na robustez, reprodutibilidade e sensibilidade e no sistema de amostragem, antes de se chegar
a um protótipo que se aproxima de um produto comercial. Acreditamos que tal produto teria
aplicações em diversos segmentos, mas particularmente no controle da qualidade em
indústrias de bebidas e de sucos.
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