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RESUMO  
  

 

Silva, F.F. Estudo de processos EC’ empregando Microscopia Eletroquímica de 

Varredura (SECM). 2021. 80p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação 

em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
 

Este trabalho fundamentou-se no estudo de processos EC’ que ocorrem nos sistemas 

ferrocenometanol/ascorbato e iodeto/tiossulfato e no aproveitamento do mecanismo EC’ 

para incrementar a corrente oriunda de processos de oxidação anódica envolvendo 

ascorbato e iodeto. Inicialmente, foram realizadas investigações com macroeletrodos e em 

etapa subsequente foram empregados microeletrodos. Com o intuito de otimizar os 

parâmetros experimentais, estudou-se a influência da concentração das substâncias, pH das 

soluções e velocidade de varredura. Experimentos posteriores foram feitos utilizando a 

técnica de Microscopia Eletroquímica de Varredura (SECM) com o objetivo de confinar as 

espécies envolvidas e obter um incremento de sinal pelo efeito de retroalimentação (redox 

cycling). Amostras de suco de fruta e urina sintética foram analisadas para validar os 

métodos propostos. Concluiu-se que a determinação de iodeto e ascorbato pode se tornar 

mais sensível aproveitando-se o fenômeno de regeneração via mecanismo EC’ e o 

confinamento dos reagentes e produtos estabelecido quando um microeletrodo se encontra 

próximo a um substrato (configuração SECM). 

  

Palavras-chave: ferrocenometanol, ascorbato, iodeto, tiossulfato, processos EC’ e SECM.   

 

 

  



ABSTRACT  
  

  

Silva, F.F. Study of EC’ processes using Scanning Electrochemical Microscopy 

(SECM). 2021. 80p. Master’s Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
 

 

This work was based on the study of EC’ processes that occur in the 

ferrocenemethanol/ascorbate and iodide/thiosulfate systems and the use of the EC’ 

mechanism to increase the current from anodic oxidation processes involving ascorbate 

and iodide. Initially, investigations were carried out with macroelectrodes, and, in a 

subsequent step, microelectrodes were used.  The influence of concentration, solution pH, 

and scan rate was studied to optimize the experimental conditions. Further experiments 

were carried out using Scanning Electrochemical Microscopy (SECM) as an attempt to 

confine the species involved in the system and to obtain a current increment because of the 

redox cycling effect. Juice fruit and synthetic urine samples were analyzed to evaluate the 

usefulness of the proposed approach. The determination of iodide and ascorbate can 

become more sensitive by taking advantage of the regeneration via the EC’ mechanism and 

the confinement of reagents and products established when a microelectrode is located 

close to a substrate (SECM configuration). 
 

 

  

  

Keywords: ferrocenemethanol, ascorbate, iodide, thiosulfate, EC´ processes and SECM.  
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1 INTRODUÇÃO 

Durante um experimento eletroquímico, o transporte de massa pode ser governado 

por três modos: difusão, migração e convecção1,2. A difusão é o movimento espontâneo de 

uma espécie quando há uma diferença de concentração, ou seja, um gradiente de 

concentração, originada ao se aplicar determinados potenciais ao eletrodo. Na migração, a 

movimentação de cargas é influenciada por um campo elétrico originado da aplicação de 

um potencial ao eletrodo, podendo esta ser minimizada pela adição de um eletrólito suporte 

adequado à solução e em concentração elevada (cerca de 50 vezes maior que a 

concentração do analito). Já a convecção é caracterizada pela agitação da solução, podendo 

ser minimizada pela realização das medidas sem distúrbio mecânico ou variação de 

temperatura. Com a minimização dos efeitos de migração e de convecção3, pode-se dizer 

que o transporte de massa depende basicamente da difusão num experimento 

eletroquímico4. 

Uma possível resposta eletroquímica é obtida com valores de correntes. A corrente 

total medida apresenta dois componentes: a corrente faradaica e a capacitiva (ou não 

faradaica)5. A corrente faradaica possui este nome por obedecer às leis de Faraday 

(transferência de elétrons), sendo relativa às reações de oxirredução das espécies 

envolvidas. Já a corrente capacitiva se relaciona com a corrente necessária para carregar a 

dupla camada elétrica existente na interface eletrodo/solução1.  

Microeletrodos ou ultramicroeletrodos são eletrodos que possuem pelo menos uma 

de suas dimensões comparável à da camada de difusão6,1,7,8, a qual se origina durante um 

processo de transferência de elétrons. Microeletrodos conduzem a voltamogramas com 

perfil diferenciado, em formato sigmoidal (Figura 1), pois o transporte de massa é muito 

mais eficiente e se dá por difusão radial9 (vide Figura 2). 
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Figura 1 – Voltamograma cíclico em formato sigmoidal registrado com microeletrodo de trabalho de carbono 

em uma solução contendo Fe (CN)6
3- 1 mmol L-1 na presença de KCl 0,1 mol L-1. Velocidade de varredura: 

50 mV s-1. Raio do microeletrodo= 5 μm. Fonte: autoria própria. 

 

Isso ocorre pois um fluxo contínuo é mantido em direção ao eletrodo de trabalho e 

o empobrecimento de material na camada de difusão (observado no caso de difusão planar, 

existente em eletrodos convencionais10, vide Figura 2) não é observado em 

microeletrodos11. O perfil sigmoidal é justificado pelo curto tempo no qual as condições de 

estado estacionário são atingidas1. Uma vez que a corrente faradaica é favorecida devido 

ao maior regime de transporte de massa (difusão radial), a corrente capacitiva decai 

proporcionalmente com a diminuta área do eletrodo, resultando em uma baixa queda 

ôhmica (resistência da solução)12,13. Desta forma,  o uso de eletrólito suporte é menos 

relevante em experimentos realizados nestas condições6.  
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Figura 2 - Representação esquemática da difusão em: a) eletrodos de tamanho convencional e b) 

microeletrodos. Fonte: autoria própria. 

 

É importante ressaltar que em experimentos realizados com microeletrodos é 

dispensável o eletrodo auxiliar, pois a corrente que flui nos experimentos é muito baixa por 

conta da área reduzida (baixa queda ôhmica)13,12. 

O raio de microeletrodos no formato de disco pode ser determinado com base em 

equação descrita na literatura14, segundo a qual a corrente limite IL pode ser calculada de 

acordo com a seguinte equação: 

IL = 4nFrDC       Eq. (1) 

Na qual, n é o número de elétrons envolvidos no processo de transferência 

eletrônica, D é o coeficiente de difusão (cm2 s-1), F é a constante de Faraday (96.485 s A 

mol-1), r é o raio do microeletrodo (cm) e C é a concentração da espécie eletroativa (mol 

cm3). 
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1.1 PROCESSO EC’ 

 

A detecção de espécies químicas em concentrações muito baixas, tipicamente na 

faixa compreendendo μmol L-1 a nmol L-1, ainda é desafiadora. Métodos envolvendo 

processos denominados “redox cycling” têm sido empregados em situações nas quais se 

almeja a detecção em nível de “single molecules”15,16,17. Nestes casos, as moléculas de 

interesse são confinadas em volumes microscópicos de solução usando-se dois eletrodos 

polarizados em potenciais adequados, de tal forma que o produto gerado em um eletrodo 

difunde para o outro e nesse último ocorre a reação reversa. Devido a esse ciclo de 

retroalimentação (feedback) e ao diminuto volume da amostra confinada entre os eletrodos, 

um pequeno número de moléculas pode ser detectado. 

Outra possibilidade para o aumento da sensibilidade em métodos eletroquímicos 

consiste no aproveitamento de processos eletródicos denominados EC’ (Electrochemical 

Chemical)18,19,20, nos quais uma reação química está acoplada a uma etapa de transferência 

de elétrons21. Esses processos podem ser descritos pelas seguintes equações (Figura 3):  

 

OX + e- → RED    Eq. (2) (Etapa eletroquímica) 

RED + C → OX               Eq. (3) (Etapa química) 
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Figura 3 - Representação esquemática de um mecanismo EC'. Fonte: autoria própria. 

 

Nesse tipo de mecanismo eletródico, a espécie eletroativa OX é regenerada pela 

reação química do produto formado eletroquimicamente (RED) com uma substância 

eletroinativa C dissolvida (em excesso, quando comparada a OX) na solução, portanto 

pode-se considerar o processo como de pseudo-primeira ordem22,23,24. A reação química 

envolvendo RED e C ocorre na vizinhança do eletrodo, assim a espécie OX regenerada 

pode difundir de volta para o eletrodo, contribuindo para o aumento da corrente1,25. Esse 

aumento será tanto maior quanto mais efetiva for a cinética da reação química acoplada ao 

processo eletródico26,. No caso de experimentos realizados em camada delgada, a corrente 

EC’ também vai depender da espessura da camada de solução, de tal forma que quanto 

menor for essa espessura, maior será o efeito da retroalimentação oriunda do processo 

químico.  

Neste trabalho, buscou-se estudar o efeito EC’ envolvendo as espécies 

iodeto/tiossulfato e ferrocenometanol/ascorbato utilizando os conceitos citados 
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anteriormente. Desta forma, pode-se incrementar a corrente oriunda do processo de 

oxidação anódica, com ganho de sensibilidade. 

 

1.1.1 Sistema ferrocenometanol/ascorbato 

 

O ascorbato, quando oxidado, gera desidroascorbato (DHA) e, após uma rápida 

hidratação do grupo carbonila, forma-se um composto não eletroativo mais estável27,28. A 

detecção direta de ascorbato por meio de tal processo anódico apresenta algumas 

desvantagens associadas à adsorção do produto formado e altos sobrepotenciais 

necessários para o processo de transferência de elétrons, resultando em baixa seletividade e 

faixa linear estreita. Alguns esforços têm sido feitos para melhorar a sensibilidade e 

seletividade dos sensores eletroquímicos para superar as limitações associadas à detecção 

do ascorbato, incluindo sua oxidação por mediadores redox29,30,31,32,33. O ferroceno e 

alguns de seus derivados têm sido empregados como mediadores, porque a reação de 

transferência de elétrons é rápida e o potencial formal é geralmente menos positivo do que 

o de alguns analitos típicos34,35. Assim, derivados do ferroceno como mediadores para a 

oxidação catalítica do ascorbato, foram relatados anteriormente em outras determinações 

analíticas36,37.  

Neste mecanismo EC’, a espécie eletroativa, neste caso, o ferrocenometanol 

(FcMeOH), sofre transferência heterogênea de elétrons na superfície do eletrodo, de 

acordo com a Eq. (4)37. A forma oxidada do ferrocenometanol (FcMeOH+) oxida o 

ascorbato em solução para desidroascorbato (DHA) e regenera o FcMeOH em solução, de 

acordo com a Eq. (5)37. Consequentemente, o FcMeOH regenerado pode ser novamente 

oxidado na superfície do eletrodo, gerando um aumento na corrente (feedback). A Figura 4 

apresenta um esquema sobre este mecanismo. 
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FcMeOH  FcMeOH+ + e-    Eq. (4) (transferência heterogênea) 

2 FcMeOH+ + ascorbato  2 FcMeOH + DHA  Eq. (5) (transferência homogênea) 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática do mecanismo EC' envolvendo as espécies FcMeOH e ascorbato. 

Fonte: autoria própria. 

 

O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, é uma vitamina hidrossolúvel 

que possui um papel significativo na síntese de colágeno, proteína responsável por fornecer 

resistência aos ossos, dentes e paredes de vasos sanguíneos. A vitamina C encontra-se na 

natureza sob duas formas: reduzida ou oxidada (ácido deidroascórbico). O ascorbato 

também tem a capacidade de aumentar a absorção orgânica do ferro de origem vegetal, 

ajudando a prevenir a anemia ferropriva, e pode também atuar como um antioxidante, 

protegendo as moléculas do organismo contra radicais livres38. 

A vitamina C é encontrada em frutas cítricas, como laranja, morango e acerola, e, 

também, em alguns vegetais. A dose recomendada é em torno de 100 mg/dia. No entanto, 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-destaques/34170-anemia-no-brasil-a-importancia-da-prevencao-e-controle
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em algumas situações (gestação, lactação, pós-cirurgia e queimaduras graves) e para 

fumantes, a quantidade requerida deve ser maior38, 39. 

Os sinais de deficiência em indivíduos bem nutridos desenvolvem-se após quatro a 

seis meses de baixa ingestão (valores menores que 100 mg/dia). Os primeiros sintomas de 

deficiência são manchas na pele, pontos de vermelhidão causados pelo rompimento de 

vasos internos e, em casos mais avançados, anormalidades psicológicas, como histeria e 

depressão. Ao ponto máximo da deficiência associa-se a doença denominada escorbuto38.  

Entretanto, estudos demonstram que doses de vitamina C superiores a 1g/dia podem 

causar efeitos colaterais, tais como: diarreias, cálculos renais e absorção excessiva de ferro. 

Portanto, não se deve consumir ascorbato em excesso40. 

O escorbuto é uma doença que já há muitos anos (cerca de 1505 a.C.) afligia os 

egípcios. Todavia, somente no final da Idade Média, durante a época das grandes 

navegações, a importância da vitamina C ficou evidente, pois os marinheiros, que ficavam 

longos períodos em viagens marítimas, começaram a apresentar fadiga, falta de apetite, 

sonolência, palidez, irritabilidade, deformidade dentárias, cicatrização lenta de pequenos 

ferimentos e presença de pequenas hemorragias41. Entretanto, somente em 1950 descobriu-

se que estes sintomas eram causados pela deficiência de vitamina C38,42. 

Nos dias atuais essa doença é rara, pois sua prevenção e seu tratamento já são 

conhecidos. No entanto, ela ainda aparece em países de extrema pobreza, cujas populações 

apresentam uma grande deficiência nutricional43. Indivíduos alcoólatras possuem um fator 

de risco para o desenvolvimento do escorbuto devido ao aumento da excreção renal de 

vitamina C38, 39. 

O mecanismo pelo qual o ascorbato atua na síntese de colágeno é complexo e ainda 

não totalmente esclarecido. Sabe-se que quando há deficiência de ascorbato no organismo, 

a formação e estabilização do colágeno é prejudicada44 e, desta maneira, há o 
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comprometimento da integridade da espessura de tecidos, os quais se tornam suscetíveis a 

lesões. Essa deficiência na estrutura das fibras colágenas, existentes em praticamente todos 

os tecidos do corpo humano (derme, cartilagem e ossos), prejudica a sustentação do corpo. 

Dessa forma, os vasos sanguíneos e outras estruturas que apresentam tecido conjuntivo em 

sua composição podem ser facilmente rompidos provocando hemorragias, edemas (inchaço 

por retenção de líquidos) nos ossos e articulações que levam à dor e à redução da 

cicatrização de feridas38.  

 

 

Figura 5 - Esquema com sintomas gerados pela deficiência de ascorbato. Fonte: autoria própria. 

 

O tratamento do escorbuto é realizado por meio de suplementação vitamínica e da 

mudança dos hábitos alimentares. É recomendado a ingestão de 1 – 2 g/dia de vitamina C 

nos primeiros dias do tratamento; 500 mg/dia durante a primeira semana e 100 mg/dia 

durante alguns meses. Os sintomas começam a melhorar em 24 horas, sendo a melhora 

total em 3 meses. Em caso de complicações como a anemia, o tratamento é feito com 

sulfato ferroso38, 39. 
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A prevenção desta doença é realizada por meio da ingestão de alimentos ricos em 

ascorbato como: acerola, pimentão vermelho, goiaba, laranja, brócolis, repolho, limão, 

couve-flor e em vários outros vegetais escuros e frutas cítricas. É recomendado o consumo 

diário de vitamina C, sendo 30 mg/dia para crianças, 75 mg/dia para mulheres, 80 mg/dia 

para homens, 85 mg/dia para gestantes e 100 mg/dia para lactentes39. 

 

1.1.2 Sistema iodeto/tiossulfato 

 

 Iodeto (I-) é uma substância eletroativa e sua oxidação anódica leva à formação de 

iodo (I2) ou triiodeto (I3
-), dependendo das concentrações relativas de I2 e I-. Iodo reage 

facilmente com tiossulfato e esse processo é largamente empregado em Química Analítica 

em métodos iodométricos, nos quais se gera I2 quantitativamente para posterior titulação 

com soluções padrão de tiossulfato45. A excreção urinária é atualmente o mais conveniente 

marcador laboratorial de deficiência de iodo46. Sua carência prejudica a produção 

hormonal e gera efeitos adversos ao longo da vida humana, prejudicando a cognição e o 

crescimento46. Logo, é necessário que sua análise seja sensível para detectar o iodo em 

baixas concentrações. Trata-se de um grande problema de saúde em todo o mundo, 

especialmente no caso dos países emergentes. Neste contexto, a reação química entre iodo 

e tiossulfato pode ser utilizada no desenvolvimento de um método analítico para a 

determinação de iodeto após sua oxidação anódica, via mecanismo EC’.  

No sistema em questão, a espécie redox eletroativa (neste caso, I-) sofre 

transferência heterogênea de elétrons na superfície do eletrodo, de acordo com a Eq. (6)47. 

O iodo gerado (I2) oxida o S2O3
2- (íon tiossulfato) em solução para S4O6

2- (íon tetrationato), 

ocorrendo regeneração do iodeto em solução, de acordo com a Eq. (7)47. 



20 
 

Consequentemente, o iodeto regenerado pode ser reoxidado na superfície do eletrodo48,49. 

A Figura 6 apresenta um esquema deste mecanismo. 

 

2 I-  I2
 + 2 e-       Eq. (6) (transferência heterogênea de elétrons) 

2 S2O3
2- + I2  2 I- + S4O6

2-  Eq. (7) (transferência homogênea de elétrons) 

 

 

Figura 6 - Representação esquemática do mecanismo EC' envolvendo as espécies iodeto e tiossulfato. Fonte: 

autoria própria. 

 

O iodo (massa molar = 126,9 g mol-1) é um componente primordial dos hormônios 

tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), produzidos pela glândula tireoide. Sendo assim, a falta 

de iodo prejudica a produção hormonal e gera efeitos adversos ao longo da vida 

(principalmente no início), particularmente no que tange à cognição e ao crescimento. A 

deficiência de iodo é a causa evitável mais importante de dano cerebral, já que a adição de 

uma pequena quantidade de iodo ao sal consumido diariamente é suficiente para solucionar 

essa patologia46. No entanto, este continua sendo um problema significativo50.  
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Em 1991, a Assembleia Mundial da Saúde reconheceu a importância da prevenção 

dos distúrbios causados pela deficiência de iodo, adotando como objetivo a eliminação 

deste problema de saúde pública. Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância – em 

inglês, United Nations International Children's Emergency Fund) recomendaram a 

iodização universal de sal (IUS) como a principal estratégia para alcançar esse 

propósito46,51. 

Um possível contribuinte para esse malefício é a erosão dos solos devido à perda de 

vegetação decorrente do desmatamento para produção agrícola, pastoreio excessivo e corte 

de árvores, resultando em uma perda contínua e crescente de iodo do solo. Águas 

subterrâneas e alimentos cultivados localmente nessas áreas apresentarão baixo teor de 

iodo52. Processos como lixiviação, inundações frequentes e chuvas fortes também são 

capazes de remover o iodo do solo46. 

A fim de reduzir este problema de saúde, deve-se inserir o iodo na cadeia alimentar 

por meio da adição de iodo aos alimentos (por exemplo, iodização de sal) ou pelo consumo 

de alimentos produzidos em solos com teor de iodo adequado46.  

Esse consumo do sal iodado deve atingir toda a população afetada e também 

precisa ser adequadamente realizado para ser considerado uma solução eficaz46. Utiliza-se 

tanto o iodeto quanto o iodato, geralmente como sais de potássio, para iodar o sal. O iodato 

é menos solúvel e mais estável que o iodeto sendo, portanto, indicado para locais quentes, 

úmidos e tropicais. A quantidade de iodo adicionado ao sal deve estar de acordo com a 

regulamentação específica de cada país. O teor de iodo no sal pode ser determinado 

quantitativamente com o método de titulação iodométrica46.  
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Segundo a OMS, o UNICEF e o ICCIDD (Conselho Internacional de Controle de 

Distúrbios por Deficiência de Iodo – em inglês, International Council for Control of Iodine 

Deficiency Disorders), a dose diária ideal de iodo recomendada é de53:  

• 90 μg para crianças em idade pré-escolar (0 a 59 meses); 

• 120 μg para crianças em idade escolar (6 a 12 anos); 

• 150 μg para adolescentes (acima de 12 anos) e adultos; 

• 250 μg para mulheres grávidas e lactantes. 

O iodo urinário (IU) é um indicador, amplamente aceito e acessível, para avaliar o 

grau de deficiência de iodo em populações, pois o iodo na urina permanece estável por 

meses50. O IU é um marcador sensível da ingestão de iodo, podendo refletir alterações 

recentes na dieta ao longo de dias54. Entretanto, não é capaz de fornecer informações 

diretas sobre a função tireoidiana46. 

Mesmo que a concentração de iodo na urina em um indivíduo possa variar 

diariamente ou, às vezes, no mesmo dia, ela tende a se igualar nas populações, fornecendo 

um valor médio. Portanto, as concentrações urinárias de iodo não são úteis para o 

diagnóstico e tratamento individual, pois refletem um dado geral da população avaliada46. 

A deficiência de iodo é definida por valores do parâmetro iodo urinário (IU) inferiores a 

100 μg L-1 55,56. A Tabela 1 relaciona os valores de IU com a ingestão e a nutrição de iodo 

em crianças em idade escolar (refletem a situação da população como um todo). 
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Tabela 1 - Critérios recomendados para avaliar a nutrição de iodo com base nas concentrações medianas de 

iodo na urina em crianças em idade escolar (de acordo com OMS / UNICEF / ICCIDD46). 

Iodo urinário 

mediano (μg L-1) 

Ingestão de iodo Nutrição com iodo 

 

< 2 Insuficiente Deficiência grave de iodo 

2 - 49 Insuficiente Deficiência moderada de iodo 

50 - 99 Insuficiente Deficiência leve de iodo 

100 - 199 Adequado Ideal 

200 - 299 Mais que 

adequado 

Risco de hipertireoidismo induzido por iodo dentro de 5 a 

10 anos após a introdução de sal iodado em pacientes 

suscetíveis. 

≥ 300 Excessivo Risco de consequências adversas para a saúde 

(hipertireoidismo induzido por iodo, doenças autoimunes 

da tireoide). 

 

Quando a ingestão de iodo se apresenta abaixo dos níveis recomendados, a tireoide 

passa a sintetizar seus hormônios de forma insuficiente. Essa pequena quantidade de 

hormônios tireoidianos no sangue (hipotireoidismo)53 é a principal responsável por danos 

no cérebro em desenvolvimento e outros efeitos nocivos conhecidos como “distúrbios por 

deficiência de iodo” (DDI). Este termo é empregado para enfatizar o fato de que os 

problemas desenvolvidos se estendem além do bócio e do cretinismo (perturbação grave do 

desenvolvimento físico e intelectual devido a uma diminuição da atividade tireoidiana)46. 

O termo bócio (Figura 7) refere-se ao aumento da glândula tireoide, sendo causado 

por um índice elevado do grau de deficiência de iodo de longa data50. O método tradicional 

para determinar o tamanho da tireoide é a inspeção e a palpação. A ultrassonografia 

consiste em um método mais preciso e sensível46. 
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Figura 7 - Representação do aumento da tireoide causado pelo bócio. 

© 2016-2019 Healthwise, Incorporated 

(https://www.bcm.edu/healthcare/specialties/endocrinology/endocrine-surgery/goiter) 

 

Os distúrbios de deficiência de iodo (DDI) referem-se aos efeitos negativos 

causados pela deficiência de iodo em uma população, os quais são apresentados na Tabela 

246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bcm.edu/healthcare/specialties/endocrinology/endocrine-surgery/goiter
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Tabela 2 - Distúrbios por deficiência de iodo46. 

Idade  Distúrbios 

Feto - Abortos 

- Natimortos 

- Anomalias congênitas 

- Aumento da mortalidade perinatal 

- Cretinismo endêmico (graves dificuldades de aprendizagem, surdez e 

comprometimento do desenvolvimento motor). 

Neonato - Bócio neonatal 

- Hipotireoidismo neonatal 

- Retardo mental endêmico 

- Aumento da suscetibilidade da glândula tireoide à radiação nuclear 

Criança e adolescente 

 

- Bócio 

- Hipotireoidismo (subclínica) 

- Função mental prejudicada 

- Desenvolvimento físico retardado 

- Aumento da suscetibilidade da glândula tireoide à radiação nuclear 

Adulto - Bócio com suas complicações 

- Hipotireoidismo 

- Função mental prejudicada 

- Hipertireoidismo espontâneo em idosos 

- Hipertireoidismo induzido por iodo 

- Aumento da suscetibilidade da glândula tireoide à radiação nuclear 

 

Uma proposta viável para corrigir a deficiência de iodo é o uso de suplementos 

multivitamínicos diários de iodeto de potássio por via oral nos grupos mais suscetíveis, 

como em mulheres grávidas e em mulheres planejando uma gravidez, se possível, pelo 

menos três meses antes da gestação57,58, a fim de atingir a dose recomendada pela OMS. 

Em 2020, segundo as informações atualizadas sobre DDI obtidas no site da Rede 

Global de Iodo (IGN - Iodine Global Network59/2020 Annual Report), 115 países são 

classificados como tendo nutrição ideal de iodo, 23 países classificados com consumo 



26 
 

insuficiente (Camboja, Finlândia, Alemanha, Haiti, Israel, Iraque, Líbano, Madagascar, 

Marrocos, Moçambique, Nicarágua, Vietnã, Noruega, Rússia, Sudão, entre outros) e em 14 

países a ingestão de iodo é classificada como excessiva.  

Atualmente, é possível encontrar países com elevado índice de iodo na população, 

principalmente quando a iodização do sal é excessiva e/ou mal monitorada60. A tolerância 

sobre as doses elevadas de iodo é variável e muitos indivíduos ingerem quantidades 

excessivas sem apresentar problemas aparentes. A principal consequência desse excesso de 

iodo é o hipertireoidismo induzido por iodo (HII)61. O hipertireoidismo está também 

associado ao aumento do volume tireoidiano, ocorrendo mais comumente em indivíduos 

idosos com bócios nodulares preexistentes e podendo aparecer mesmo quando a ingestão 

de iodo está dentro da faixa normal46. 

Políticas adequadas das autoridades de saúde e maior informação da sociedade 

sobre a necessidade de prevenir a deficiência de iodo consumindo sal iodado são 

importantes para reduzir essa enfermidade. 

 

1.2 MICROSCOPIA ELETROQUÍMICA DE VARREDURA (SECM) 

 

O conjunto de técnicas de microscopia, denominado Microscopia de Varredura por 

Sonda (SPM – em inglês, Scanning Probe Microscopy)62, baseia-se no uso de uma sonda 

(tip) que varre a superfície de uma amostra, registrando em cada ponto algum tipo de 

interação entre a superfície e o microeletrodo (tip)63,9. Conforme o tipo de interação, a 

microscopia apresenta uma denominação específica. Uma delas é a Microscopia 

Eletroquímica de Varredura (SECM - em inglês, Scanning Electrochemical 

Microscopy)64,9, a qual consiste no monitoramento de corrente ou potencial utilizando um 
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microeletrodo, o qual se encontra imerso em solução e próximo a uma superfície ou 

substrato9,65.  

A técnica de Microscopia Eletroquímica de Varredura (SECM) permite controlar a 

separação entre um microeletrodo (tip) e o substrato em escala micrométrica66, ou seja, é 

possível gerar uma “thin layer cell” na qual vão ocorrer os fenômenos de interesse9,65 

descritos pelas equações 2 e 3. Com esta abordagem da técnica é possível estudar o efeito 

EC’ com base em curvas de aproximação. 

O aparato da SECM (Figura 8) basicamente é constituído por uma célula, na qual a 

amostra é colocada, por um posicionador da sonda (tip)  e por um bipotentiostato, o qual 

controla os potenciais da sonda e do substrato, além de medir a corrente que flui no 

circuito. O sistema é controlado por um computador, que exibe e analisa os dados obtidos, 

e este possui um software para controlar o posicionamento e o sistema de aquisição de 

dados. Um sistema de isolamento de vibração mecânicas é requerido para experimentos 

SECM de alta resolução, assim como uma gaiola de Faraday para minimizar ruídos 

eletrônicos9,65. 

A SECM é composta por um sistema de posicionamento de elevada precisão que 

movimenta uma sonda, que neste caso é um microeletrodo, com o qual se monitora a 

corrente que flui no circuito. Esta sonda faz medições enquanto é deslocada por meio de 

um motor de passo (velocidade constante na ordem de μm s-1) ou uma cerâmica 

piezoelétrica (velocidade constante na ordem de nm s-1) nas três direções (X, Y e Z) com 

grande precisão9.  



28 
 

 

Figura 8 - Representação esquemática do aparato da SECM. Fonte: autoria própria. 

 

O modo de operação mais frequente da SECM é o modo de feedback67,68, no qual a 

corrente da sonda é perturbada pela presença de um substrato próximo, o qual pode 

bloquear a difusão de espécies da solução para o eletrodo (feedback negativo69, também 

conhecido como hindered diffusion, quando o substrato é isolante) ou pela regeneração das 

espécies iniciais no substrato (feedback positivo69, quando o substrato é condutor). À 

medida que o microeletrodo (tip) é aproximado de um substrato isolante, ocorre bloqueio 

no transporte de material e a corrente diminui. O oposto é observado quando ocorre a 

regeneração das espécies no substrato condutor, ou seja, neste caso a corrente aumenta 

quanto menor for a distância entre o microeletrodo e o substrato9,67, independentemente de 

aplicação ou não de potencial (Figura 9). Portanto, é possível identificar a natureza de um 

substrato através de curvas de aproximação feitas utilizando a técnica da Microscopia 

Eletroquímica de Varredura70,71,72. 
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Figura 9 - Representação esquemática da resposta do microeletrodo quando próximo a um substrato a) 

isolante e b) condutor. Fonte: autoria própria. 

 

A utilização da SECM permite a determinação do RG do eletrodo, parâmetro 

definido pela relação entre o raio da ponta do microeletrodo (r vidro + fibra) e o raio da fibra 

condutora (r fibra)
9 (Figura 10).  

 

 

Figura 10 - Representação esquemática de uma curva de aproximação na SECM e da definição de RG. Fonte: 

autoria própria. 
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As curvas de aproximação para feedback negativo73 são amplamente influenciadas 

pelo RG do microeletrodo, pois quanto maior o RG, mais dificultada é a chegada de 

material para a superfície à medida que o microeletrodo se aproxima do substrato. O 

mesmo efeito não é observado para curvas de aproximação no caso de positive feedback, 

pois o aumento de corrente não é dependente da chegada de mais material à superfície 

eletródica, e sim do efeito de retroalimentação9. 

A SECM tem sido usada para analisar os mecanismos EC’ em vários sistemas 

químicos74,75,76. É possível estudar os processos eletródicos que ocorrem nos dois sistemas 

estudados neste trabalho (ferrocenometanol com ascorbato e iodeto com tiossulfato) 

utilizando a SECM, a qual permite controlar a separação entre um microeletrodo e o 

substrato em escala micrométrica, ou seja, gera-se uma “célula de camada delgada” (thin 

layer cell) na qual vão ocorrer os fenômenos de interesse. Este confinamento das espécies 

viabiliza o aumento da sensibilidade das determinações analíticas de ascorbato e iodeto em 

baixas concentrações. 

 

2 OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo do efeito EC’ que ocorre nos sistemas 

ferrocenometanol com ascorbato e iodeto com tiossulfato. Buscou-se desenvolver métodos 

eletroanalíticos mais sensíveis para a determinação da concentração de ascorbato em suco 

de fruta e de iodeto em urina sintética. Em ambos os casos, empregou-se a Microscopia 

Eletroquímica de Varredura (SECM) para promover o confinamento das espécies e 

aumentar a sensibilidade dos métodos eletroanalíticos por meio do fenômeno de “redox 

cycling” em uma célula de camada delgada (thin layer cell) definida pela região de solução 

compreendida entre um microeletrodo e um substrato. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 REAGENTES E SOLUÇÕES  

 

Os reagentes de grau analítico foram usados sem purificação adicional. O ácido 

acético (CAS: 64-19-7), a acetonitrila (CAS: 75-05-8) e o sulfato de sódio (CAS: 7757-82-

6) foram obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha). Ferrocenometanol (CAS: 1273-86-5), 

ascorbato (CAS: 80-51-7), acetato de sódio (CAS: 6131-90-4), hidróxido de sódio (CAS: 

1310-73-2), ácido sulfúrico (CAS: 7664-93-9), tetrafluoroborato de ferrocínio (CAS: 1282-

37-7) e ácido ferrocenocarboxílico (CAS: 1271-42-7) foram obtidos de Sigma-Aldrich 

(Missouri, EUA). O iodeto de potássio (CAS: 7681-11-0) e o tiossulfato de sódio (CAS: 

10102-17-7) foram obtidos da Labsynth (Diadema, Brasil). As soluções foram preparadas 

com água purificada Nanopure Infinity (Barnstead, EUA). 

A amostra utilizada para determinar o teor de ascorbato foi um suco de manga 

industrializado (Del Valle, Leão Alimentos e Bebidas, Espírito Santo, Brasil), diluído em 

solução tampão de acetato na proporção de 1:19 (amostra: tampão). Urina sintética foi 

empregada como matriz para a determinação de iodeto, e obtida conforme descrito na 

literatura77,82: 0,73 g NaCl, 0,40 g KCl, 0,27 g CaCl2.2H2O, 0,56 g Na2SO4, 0,35 g 

KH2PO4, 0,25 g NH4Cl e 6,25 g ureia foram adicionados a um balão volumétrico de 250 

mL, e este foi completado com água deionizada até o menisco.  

 

3.2  EXPERIMENTOS VOLTAMÉTRICOS 
 

Um bipotenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm Autolab, 

Utrecht, Holanda) foi usado para a realização dos experimentos eletroquímicos. Os 

experimentos foram conduzidos em uma célula eletroquímica convencional utilizando um 

eletrodo de Ag/AgCl (KCl saturado) e um fio de platina como eletrodos de referência e 

https://www.merckmillipore.com/BR/pt/search/-?search=&SingleResultDisplay=SFProductSearch&TrackingSearchType=pdp_related_product&SearchTerm=*&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26feature_cas_no_value%3D7757-82-6
https://www.merckmillipore.com/BR/pt/search/-?search=&SingleResultDisplay=SFProductSearch&TrackingSearchType=pdp_related_product&SearchTerm=*&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26feature_cas_no_value%3D7757-82-6
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auxiliar, respectivamente. Um eletrodo de tamanho convencional de carbono vítreo (r = 3 

mm) e um microeletrodo em forma de disco de fibra de carbono (r = 5 μm) foram usados 

como eletrodos de trabalho para o sistema ferrocenometanol/ ascorbato. Para o sistema 

iodeto/tiossulfato, um eletrodo de tamanho convencional de ouro (r = 3 mm) e um 

microeletrodo em forma de disco de fibra de ouro (r = 12,5 μm) foram usados como 

eletrodos de trabalho. Os microeletrodos foram fabricados usando o equipamento P-97 

Flaming/Brown Micropipette Puller (Sutter Instrument Company, EUA). 

A superfície dos eletrodos de trabalho passou pelo processo de limpeza com 

polimento mecânico antes das medidas. Foi utilizado papel feltro com uma suspensão de α-

alumina (fabricada comercialmente pela empresa Buehler – micropolish, com 

granulometrias de 1,0, 0,3 e 0,05 μm). 

Um arranjo de três eletrodos foi utilizado ao se trabalhar com eletrodos de tamanho 

convencional: eletrodo de trabalho, eletrodo de referência Ag/AgCl em solução saturada de 

KCl e um eletrodo auxiliar de platina. Para o uso dos microeletrodos, é dispensável o 

eletrodo auxiliar, pois a corrente que flui nos experimentos é muito baixa por conta da 

pequena área dos microeletrodos (baixa queda ôhmica).  

 

3.3 EXPERIMENTOS COM SECM  

 

Os experimentos com SECM foram realizados usando um 

bipotenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT128N (Metrohm Autolab, Utrecht, 

Holanda) acoplado a uma estação de trabalho SECM Sensolytics (Sensolytics, Bochum, 

Alemanha). O equipamento foi colocado em uma gaiola de Faraday e apoiado em mesa 

ótica ativa (TMC, EUA) para minimizar ruídos elétricos e vibracionais. Os experimentos 

foram realizados usando silicon wafer como substrato isolante e um eletrodo de tamanho 

convencional de ouro como substrato condutor. 
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3.4  CONSTRUÇÃO DE ELETRODOS DE REFERÊNCIA E 

MICROELETRODOS  
 

Eletrodos de referência e microeletrodos foram fabricados utilizando a ponteira de 

uma micropipeta.  

O eletrodo de referência confeccionado foi um eletrodo de Ag/AgCl fabricado pela 

eletrodeposição de AgCl em um fio de Ag78. Este conjunto foi acondicionado em uma 

ponteira de micropipeta contendo solução saturada de KCl. O contato iônico do eletrodo 

com a solução externa foi feito usando-se um pedaço de separador de bateria. As etapas 

principais de fabricação destes eletrodos são ilustradas na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Etapas de fabricação de eletrodos de referência em ponteira de pipeta. Fonte: autoria própria. 

 

As fibras metálicas utilizadas na construção de microeletrodos foram de ouro e 

carbono da marca Goodfellow com dimensões variadas. A Figura 12 ilustra as etapas 

principais da fabricação de microeletrodos em ponteiras de pipeta. 
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Figura 12 - Etapas de fabricação de eletrodos de microfibra em ponteira de pipeta. Fonte: autoria própria. 

 

Primeiramente, a microfibra foi fixada em um fio de níquel-crômio usando uma cola 

de prata, como mostrado na etapa 1. Depois, o fio contendo a microfibra foi inserido dentro 

da ponteira com a ajuda de uma pinça (etapas 2 e 3). Logo em seguida, recobriu-se a ponta 

da ponteira com uma mistura de cola epóxi Araldite®. No interior da ponteira foi colocada 

uma quantidade de carbono grafite em pó a fim de garantir as propriedades condutoras do 

sensor (etapa 4). Por fim, o dispositivo foi vedado utilizando parafilm produzido 

comercialmente. 

Os microeletrodos usados na SECM são fabricados utilizando-se capilares de vidro 

borossilicato (OD: 1.00 mm; ID: 0,50 mm; Length: 10 cm), que devem ser devidamente 

limpos com acetona e postos em estufa para secagem a 60ºC durante um período de meia 

hora. As microfibras metálicas de C e Au utilizadas possuem elevado grau de pureza 

(99,999%) e raio variando na faixa de 5 a 25 μm. Após limpas utilizando-se acetona e 

aquecidas em estufa a 60ºC por meia hora para secagem, as microfibras são inseridas no 

capilar e direcionadas ao centro do mesmo, de modo que após o estiramento, selagem e 

ruptura em duas partes, dois microeletrodos serão obtidos. Essa etapa de fabricação dos 

microeletrodos foi realizada no equipamento “micropipette puller” Flaming/Brown 
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Micropipette Puller, modelo P-97, da Sutter InstrumentCo.® e o aquecimento causado por 

este puxador de pipetas ocasiona o afinamento da microfibra. Após a fabricação dos 

microeletrodos, o contato elétrico foi estabelecido inserindo-se índio no capilar para 

posterior fusão sob chama de baixa temperatura, de modo que o contato entre um fio de 

cobre e a microfibra fosse realizado. Para evitar quebra da microfibra por puxões bruscos 

do fio durante o manuseio, a outra ponta do capilar foi selada com cola apropriada, 

servindo também como barreira física para evitar a entrada de agentes estranhos no interior 

do capilar. Após a etapa de ruptura, ambos os microeletrodos apresentaram pontas seladas, 

que foram quebradas para expor uma secção da microfibra metálica (superfície 

eletroquimicamente ativa). Em seguida, o polimento da superfície do microeletrodo foi 

realizado utilizando-se uma lixa metalográfica. As etapas principais de fabricação destes 

microeletrodos em capilares são ilustradas na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Etapas de fabricação de microeletrodos em capilares utilizando “micropipette puller”. Fonte: 

autoria própria. 
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No caso específico para a construção de microeletrodos de carbono, a fibra metálica 

é introduzida dentro do capilar de vidro e as extremidades abertas do tubo são conectadas a 

uma linha de vácuo e em seguida utiliza-se o puxador de pipetas.  

Os microeletrodos confeccionados foram testados com solução de ferricianeto de 

potássio (em KCl 0,1 mol L-1), composto que apresenta um comportamento eletroquímico 

bem conhecido1.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES - SISTEMAS EM ESTUDO 

 

Dois sistemas foram estudados: no primeiro deles, analisou-se o efeito EC’ existente 

durante a oxidação eletroquímica do ferrocenometanol (FcMeOH) em meio contendo  

ascorbato. Tal processo é similar ao outro sistema investigado, o qual envolve as espécies 

iodeto e tiossulfato 

 

4.1 SISTEMA: FERROCENOMETANOL E ASCORBATO 

 

Estudos preliminares neste sistema foram realizados com o objetivo de avaliar a 

influência da dimensão do eletrodo nos voltamogramas registrados. Para tanto, 

experimentos iniciais foram realizados com eletrodo de tamanho convencional de carbono 

vítreo em solução de ferrocenometanol (FcMeOH) na ausência e na presença de ascorbato, 

em meio de tampão acetato (pH 3,7). A proporção para as concentrações foi de 1 ascorbato 

: 10 FcMeOH, seguindo uma indicação encontrada na literatura37. A Figura 14 apresenta os 

resultados obtidos. 
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Figura 14 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo convencional de carbono vítreo (r = 3 mm): 

tampão acetato pH 3,7 (amarela), ascorbato 50 μmol L-1 (azul), FcMeOH 500 μmol L-1 (vermelha) e 

FcMeOH 500 μmol L-1 com ascorbato 50 μmol L-1 (verde) em solução de tampão acetato. Velocidade de 

varredura: 20 mV s-1.  

  

É possível verificar que quando ambas as espécies (FcMeOH e ascorbato) estão em 

solução, a corrente obtida é maior do que a soma das correntes individuais. Isto se deve ao 

efeito EC’, segundo o qual a espécie FcMeOH é regenerada quimicamente nas vizinhanças 

do eletrodo pela reação entre FcMeOH+ e ascorbato37. Na Figura 14 é possível observar um 

aumento da corrente do pico anódico ao se comparar o voltamograma cíclico com (curva 

verde) e sem (curva vermelha) ascorbato, e uma diminuição da corrente do pico catódico. 

Esse aumento de corrente ocorre pela regeneração do FcMeOH na presença de ascorbato, o 

qual gera o efeito da retroalimentação. A diminuição de corrente catódica ocorre devido ao 

consumo de FcMeOH+ pelo ascorbato, o que resulta na regeneração de FcMeOH. Desta 

forma, verifica-se a existência do fenômeno EC’.  

Experimentos iniciais foram realizados com soluções de KCl e PBS (tampão 

fosfato, pH = 7,4), porém os resultados obtidos não se mostraram tão satisfatórios quanto 

aqueles oriundos do uso do tampão acetato, pois não foi possível observar o efeito EC’.  



38 
 

Em seguida, analisou-se a resposta em várias concentrações de ascorbato, como pode 

ser visto na Figura 15. Conforme o esperado, o aumento da concentração de ascorbato 

causa um aumento na corrente anódica e uma diminuição subsequente no componente 

catódico. 
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Figura 15 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo de tamanho convencional de carbono vítreo (r 

= 3 mm) em solução de FcMeOH 500 μmol L-1 sem (azul) e com ascorbato (rosa) em várias concentrações: 

50 μmol L-1 (laranja), 100 μmol L-1 (verde), 150 μmol L-1 (vermelha) e 200 μmol L-1 (amarela) em meio de 

tampão acetato (preta). Velocidade de varredura: 20 mV s-1. 

 

Na sequência, um microeletrodo de carbono (r = 5 µm) foi empregado para 

investigar esse mecanismo EC’ envolvendo ascorbato e ferrocenometanol (FcMeOH), 

como esquematizado na Figura 4. A Figura 16 apresenta os voltamogramas cíclicos 

registrados com microeletrodo de carbono em diferentes condições experimentais. As 

curvas azul e verde correspondem aos voltamogramas obtidos em soluções de tampão 

acetato contendo FcMeOH (azul) e ascorbato (laranja), separadamente. Observa-se nesta 

figura que quando ambas as espécies estão em solução (curva vermelha) a corrente obtida é 

maior do que a soma das correntes individuais. Isto se deve ao efeito EC’, segundo o qual a 
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espécie FcMeOH é regenerada quimicamente nas vizinhanças do eletrodo pela reação entre 

FcMeOH+ e ascorbato. 
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Figura 16 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de carbono (r = 5 μm): tampão acetato 

(preta), ascorbato 50 μmol L-1 (verde), FcMeOH 500 μmol L-1 (azul) e FcMeOH 500 μmol L-1 com ascorbato 

50 μmol L-1 (vermelha) em tampão acetato. Velocidade de varredura: 20 mV s-1. 

 

Outros derivados do ferroceno foram testados, como o tetrafluoroborato de 

ferrocênio e o ácido ferroceno carboxílico. Entretanto, o aumento do sinal registrado, 

gerado pelo efeito EC’, não foi tão relevante quanto no caso do ferrocenometanol.  

Experimentos envolvendo o efeito EC’ foram repetidos empregando-se a 

Microscopia Eletroquímica de Varredura (SECM). Para tanto, realizou-se um experimento 

de aproximação do microeletrodo a uma superfície, utilizando-se silicon wafer como 

substrato isolante. A Figura 17 apresenta um resultado típico de feedback negativo 

(hindered diffusion), em experimento realizado com uma solução de FcMeOH como 

espécie eletroativa. Um potencial de 300 mV foi aplicado no microeletrodo (tip), pois neste 

potencial a espécie FcMeOH é oxidada em larga extensão (vide curva azul na Figura 16). 

A curva vermelha representa a curva teórica de aproximação (calculada empregando-se 
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uma planilha preparada com base em equação descrita na literatura79), enquanto a preta, a 

curva experimental. Quando o microeletrodo está longe do substrato, a corrente medida 

correspondente à oxidação anódica de FcMeOH depende da difusão radial por conta da 

pequena dimensão do eletrodo. No entanto, à medida que o microeletrodo é aproximado da 

superfície isolante, a presença do substrato afeta a resposta devido à restrição imposta à 

difusão de FcMeOH. Como resultado, observa-se diminuição da corrente quanto mais 

próximo o microeletrodo encontra-se da superfície isolante pelo efeito de feedback 

negativo (também denominado hindered diffusion).  

No caso da curva experimental, observa-se comportamento diferente daquele 

previsto pela teoria para valores pequenos da separação tip-substrato. Isso se deve ao fato 

de que a superfície do microeletrodo não é exatamente plana, portanto, a parede do capilar 

entra em contato com o substrato, mas isso não ocorre com superfície eletródica. Desta 

forma, a superfície eletródica (fibra condutora) dificilmente entra em contato com o 

substrato, ou seja, uma distância definida como “zero” entre ela e o substrato não existe na 

prática para a grande maioria dos microeletrodos.  
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Figura 17 – Curva de aproximação (curva teórica em vermelho e dados experimentais em preto) obtida em 

solução de FcMeOH 500 μmol L- 1 utilizando silicon wafer como substrato isolante com velocidade de 

aproximação de 1 μm s-1. Potencial aplicado em tip: 300 mV. Microeletrodo de carbono de r = 5 μm e RG 

3,2. 

 

 Como a distância tip-substrato pode ser controlada com precisão e permite a 

geração de uma fina camada de solução entre a superfície do microeletrodo e o substrato 

isolante, foram realizados experimentos para investigar se o confinamento de reagentes e 

produtos aumentaria a sensibilidade em relação à oxidação anódica do ascorbato. Para 

tanto, um microeletrodo de carbono (tip) foi aproximado de um substrato isolante e a cada 

distância tip-substrato foram registrados voltamogramas na solução de FcMeOH na 

ausência (Figura 18) e na presença (Figura 19) de ascorbato.  
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Figura 18 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de carbono (r = 5 μm e RG = 3,2) na 

solução de FcMeOH 500 μmol L-1 em meio de tampão acetato (pH 3,7) em diversas distâncias entre tip e 

substrato: 8 µm (ciano), 10 μm (verde), 12 μm (vermelha), 15 μm (rosa), 20 μm (cinza), 25 μm (preta), 30 

μm (verde claro), 50 μm (marrom) e no seio da solução (violeta). Velocidade de varredura: 20 mV s-1 e 

silicon wafer como substrato isolante.  
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Figura 19 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de carbono (r = 5 μm e RG = 3,2) na 

solução de FcMeOH 500 μmol L-1 e ascorbato 5 μmol L-1 em meio de tampão acetato (pH 3,7) em diversas 

distâncias entre tip e substrato: 8 µm (ciano), 10 μm (verde), 12 μm (vermelha), 15 μm (rosa), 20 μm (cinza), 

25 μm (preta), 30 μm (verde claro), 50 μm (marrom) e no seio da solução (violeta). Velocidade de varredura: 

20 mV s-1e silicon wafer como substrato isolante. 

 

Conforme esperado, nos experimentos realizados na ausência de ascorbato a 

corrente limite diminui conforme o microeletrodo se aproxima do substrato. No entanto, a 

diferença de corrente medida nos voltamogramas registrados na presença e ausência de 

ascorbato aumenta à medida que essa distância diminui. A Figura 20 mostra os resultados 

deste experimento e o aumento na diferença de corrente se deve ao confinamento da 

espécie FcMeOH+, portanto, a interação entre esta espécie e o ascorbato é mais efetiva 

quanto menor for a distância tip-substrato.  
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Figura 20 - Variação da diferença de corrente em função da distância tip-substrato (silicon wafer) em 

FcMeOH 500 μmol L-1 e ascorbato 5 μmol L-1 em pH 3,7. Microeletrodo de carbono de r = 5 µm e RG 3,2. 

 

Com base nos resultados deste experimento, conclui-se que a realização dos 

experimentos a uma distância de 8 µm (primeiro ponto na Figura 20) entre o substrato e o 

microeletrodo é a mais favorável em termos de sensibilidade analítica. Desta forma, 

utilizando-se a SECM é possível confinar as espécies ferrocenometanol e ascorbato para se 

obter um aumento da sensibilidade, o qual facilita a detecção de ascorbato em baixas 

concentrações. 

O aumento da sensibilidade obtido com o uso da abordagem proposta (“célula de 

camada delgada” gerada na configuração SECM e com o uso do mediador FcMeOH) pode 

ser observado analisando os resultados mostrados na Figura 21, a qual mostra os 

voltamogramas registrados em tampão de acetato + 500 µmol L-1 de FcMeOH antes e 

depois da adição de ascorbato 5 µmol L-1. Mesmo em uma concentração tão baixa, a 

resposta para ascorbato pode ser visivelmente distinguida do background (voltamograma 

do ferrocenometanol), confirmando que o método é confiável para detectar o analito alvo 

com base na oxidação mediada na configuração SECM proposta (Figura 21B). Um 
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experimento paralelo foi realizado nas mesmas condições experimentais, sendo a única 

diferença, a posição do microeletrodo, que foi mantida longe do substrato (no seio da 

solução). Neste caso, ambos os voltamogramas (antes e depois da adição de ascorbato) 

foram perfeitamente sobrepostos (Figura 21A), demonstrando que o confinamento de 

espécies desempenha um papel crucial na detecção de ascorbato em níveis de concentração 

mais baixos. 
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Figura 21 – Voltamogramas cíclicos registrados com FcMeOH 500 µmol L-1 em tampão de acetato (pH = 

3,7) no seio da solução (A) e na configuração SECM (distância tip-substrato = 8 µm) (B) na presença 

(vermelho) e ausência (azul) de ascorbato 5 µmol L-1. Velocidade de varredura: 20 mV s-1.  

 

Curvas de calibração foram feitas na distância otimizada (8 µm) utilizando a 

metodologia desenvolvida via SECM.  O resultado para Δi (eixo y) x C Ascorbato (eixo x), 

em triplicata, pode ser observado a seguir (Figura 22).  
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Figura 22 - Curva de calibração que corresponde aos valores de corrente limite (E = 0,35 V) subtraídos do 

voltamograma do FcMeOH em função da concentração de ascorbato. Experimentos realizados em tampão 

acetato (pH 3,7) com solução de FcMeOH 500 µmol L-1 na configuração SECM com silicon wafer (distância 

tip-substrato = 8 µm).  

 

Observam-se duas regiões lineares na faixa de concentração estudada, sendo uma 

em concentrações mais baixas de ascorbato (de 1 até 25 µmol L-1) e outra em 

concentrações mais altas (a partir de 25 µmol L-1). Logo, torna-se perceptível que uma 

maior sensibilidade é obtida em concentrações mais baixas de ascorbato. Uma possível 

explicação para o fenômeno observado pode estar relacionada à razão entre o FcMeOH e o 

ascorbato, que pode afetar a cinética da reação, a qual seria favorecida em concentrações 

relativamente baixas de ascorbato em relação ao FcMeOH. 

A fim de se comprovar a necessidade do uso do FcMeOH como mediador, curvas 

de calibração para ascorbato foram obtidas na ausência e na presença de FcMeOH (Figura 

23). A Figura 23A mostra os valores da variação de corrente EC’ (I FcMeOH + Ascorbato - I 

FcMeOH - I Ascorbato em 0,38 V) e de ascorbato (I Ascorbato em 0,38 V) em função da 

concentração de ascorbato. Este experimento foi realizado com o microeletrodo 

posicionado no seio da solução e demonstrou que na ausência de FcMeOH (pontos 
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vermelhos), como esperado, nenhuma resposta significativa foi observada porque o 

ascorbato não é eletroativo no potencial de trabalho (E = 0,38 V). Entretanto, na presença 

de FcMeOH (pontos azuis), observa-se dependência da corrente com a concentração de 

ascorbato. Tais resultados reforçam o papel do mediador FcMeOH na tentativa de obter 

informações analíticas em um valor de potencial menos positivo. 

A Figura 23B apresenta os resultados obtidos registrando voltamogramas em 

soluções contendo diferentes concentrações de ascorbato usando o microeletrodo 

posicionado a 8 µm do substrato. Assim como no caso anterior, evidencia-se a maior 

sensibilidade na curva analítica quando o FcMeOH está presente (pontos azuis) do que em 

sua ausência (pontos vermelhos). Estes resultados, quando comparados com aqueles da 

Figura 23A, mostram que um aumento na sensibilidade é observado, o qual pode ser 

atribuído ao confinamento de espécies na camada delgada gerada com a SECM.                             
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Figura 23 - Curvas analíticas preparadas com um microeletrodo: na ausência (vermelho) e presença (azul) de 

FcMeOH 500 µmol L-1 no seio da solução (A) e na configuração SECM - distância tip-substrato: 8 µm (B). E 

= 0,38 V. 

 

Com o propósito de evidenciar a necessidade do uso da SECM para o confinamento 

das espécies, compararam-se (Figura 24) as curvas analíticas obtidas, quando o FcMeOH 

está presente, na configuração SECM (pontos pretos) e com o microeletrodo posicionado 
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no seio da solução (pontos vermelhos). Novamente, é possível ver um aumento na 

sensibilidade quando há um confinamento de espécies. 

0 50 100 150 200 250
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

D
i E

C
' /

 n
A

CAscorbato / mmol L-1

 

Figura 24 - Comparação das curvas analíticas obtidas no seio da solução (vermelho) e com o uso da SECM 

(preto). E = 0,38 V. Faixa de concentração de ascorbato: 1 até 250 μmol L- 1(pontos em preto) e 10 até 250 

μmol L- 1(pontos em vermelho) 

 

A fim de testar a validade do método desenvolvido, determinou-se a concentração de 

ascorbato em uma amostra de suco de manga artificial pelo método de adição padrão. A 

Figura 25 mostra os voltamogramas registrados nas condições otimizadas e a curva de 

calibração (apresentada no quadro inserido na figura).  
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Figura 25 - Voltamogramas cíclicos registrados em amostra de suco de manga utilizando microeletrodo de 

carbono (r = 5 μm e RG = 3,1) na configuração SECM com silicon wafer (distância tip-substrato: 8 μm) em 

solução de FcMeOH 500 μmol L-1 (amarela), após adição da amostra (vermelha), e de ascorbato para obter as 

seguintes concentrações finais: 10 μmol L-1 (verde), 20 μmol L-1 (preta) e 30 μmol L-1 (azul) em meio de 

tampão acetato. Velocidade de varredura: 20 mV s-1. O gráfico inserido na figura mostra a curva de 

calibração correspondente. Y = (3,4.10-12 ± 1,7.10 -13)x  + (4,0.10-11 ± 3,1.10 -12) e R2 = 0,997. 

 

Considerando o valor obtido na curva de calibração e a diluição da amostra, a 

concentração de ascorbato no suco de manga foi determinada como 204 ± 4 µmol L-1, o 

que está de acordo com o valor rotulado (193 µmol L-1). 

 

4.2 SISTEMA: IODETO E TIOSSULFATO 

 

Estudos preliminares neste sistema foram realizados com o objetivo de avaliar a 

influência do material do eletrodo nos voltamogramas registrados. Para tanto, 

experimentos foram realizados com eletrodos de tamanho convencional em meio de iodeto 

na ausência e na presença de tiossulfato de sódio. A Figura 26 apresenta os resultados 

obtidos com o eletrodo de ouro. 
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Figura 26 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo de tamanho convencional de ouro (r = 3 mm): 

eletrólito suporte Na2SO4 0,1 mol L-1 (preta), Na2S2O3 0,1 mol L-1 (verde), KI 1 mmol L-1 (azul) e KI 1 mmol 

L-1 e Na2S2O3 0,1 mol L-1 (vermelha) em eletrólito suporte. Velocidade de varredura: 50 mV s-1 e pH 7,5. 

 

Na Figura 26, mostra-se um voltamograma do iodeto em meio de eletrólito suporte 

e pode-se observar a oxidação anódica da espécie durante a varredura para potenciais 

positivos. Na varredura reversa observa-se o componente catódico correspondente à 

redução do iodo gerado na varredura direta. Após a adição de tiossulfato em excesso, foi 

possível observar um aumento significativo da corrente devido ao processo EC’ 

envolvendo iodo e tiossulfato (vide Figura 6). Simultaneamente ao aumento da corrente 

anódica, observa-se diminuição da corrente catódica, por conta do consumo do iodo pelo 

tiossulfato na vizinhança da superfície do eletrodo, verificando-se assim a existência de 

fenômeno EC’ no sistema iodeto/tiossulfato. Quando ambas as espécies estão em solução 

(curva vermelha), a corrente obtida é maior do que a soma das correntes individuais (o 

tiossulfato não é eletroativo nesta faixa de potencial). 

Pela análise da Figura 26, pode-se observar um grande aumento da corrente anódica 

referente à oxidação do iodeto após a adição de tiossulfato, ou seja, a sensibilidade do 

método analítico pode ser incrementada explorando o efeito EC’.  
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Na sequência, estudaram-se as condições experimentais para a determinação de 

iodeto. Para tanto, foi avaliada a concentração de tiossulfato, bem como o efeito do pH da 

solução e a velocidade de varredura.  

A Figura 27 mostra o resultado do experimento quando se analisou a influência da 

concentração de tiossulfato no efeito EC’. 
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Figura 27 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo convencional de ouro (r = 3 mm): eletrólito 

suporte Na2SO4 0,1 mol L-1 (preta), Na2S2O3 (verde), KI 1 mmol L-1 sem (azul) e com Na2S2O3 (vermelha) 

em várias concentrações: 10 mmol L-1 (A), 50 mmol L-1 (B) e 100 mmol L-1 (C). Velocidade de varredura: 50 

mV s-1 e pH 7,5. 

 

É possível constatar que para a concentração de tiossulfato igual a 10 mmol L-1 

houve um aumento no sinal da corrente devido ao efeito EC’ (Figura 27 A). No entanto, 

em concentrações mais altas (Figura 27 B e C) não se observa o proporcional aumento na 

corrente. Tal fato foi também observado em estudos realizados com microeletrodos, mas 

ainda não foi encontrada explicação plausível para o fenômeno.  

Em seguida, analisou-se o efeito do pH e os voltamogramas obtidos podem ser 

observados na Figura 28. 
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Figura 28 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo convencional de ouro (r = 3 mm): Na2SO4 0,1 

mol L-1 (amarela), Na2S2O3 10 mmol L-1 (azul), KI 1 mmol L-1 (verde), KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 10 mmol L-

1 (vermelha) em eletrólito suporte em diferentes pHs: 4 (A), 5 (B), 6 (C) e 7 (D). Velocidade de varredura: 50 

mV s-1. 

 

O pH 6 foi melhor condição para a visualização do efeito EC’, devido ao maior 

incremento de corrente e este valor coincide com o encontrado na literatura80. Vale 

ressaltar que a solução de tiossulfato turva (tiossulfato sofre reação de 

desproporcionamento com formação de enxofre e SO2, conforme equação 8) em pHs 

menores que 4, portanto os experimentos não podem ser realizados em meio relativamente 

ácido. 
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S2O3
2- (aq) + 2 H+ 

(aq) → S (s) + SO2 (aq) + H2O (l)   Eq. 8 

 Também é importante ressaltar que em valores de pH maiores que 8, o iodo sofre 

processo de desproporcionamento em íons iodeto e hipoiodito (IO-), sendo esse último 

muito instável via decomposição em iodato e iodeto81, conforme as equações 9 e 10. 

I2 (aq) + 2OH- (aq)   →     I
- (aq) + IO- (aq) + H2O (l)  Eq. 9 

3IO- (aq)      →   2I- (aq) + IO3
- (aq)   Eq. 10 

Subsequentemente, estudou-se a influência da velocidade de varredura na 

visualização do processo EC’, e os voltamogramas obtidos podem ser observados na 

Figura 29. 
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Figura 29 - Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo convencional de ouro (r = 3 mm): Na2SO4 0,1 

mol L-1 (amarela), Na2S2O3 (azul), KI 1 mmol L-1 (verde), KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 10 mmol L-1 (vermelha) 

em eletrólito suporte em diferentes velocidades de varredura: 10 mV s-1 (A), 50 mV s-1 (B), 100 mV s-1 (C), 

200 mV s-1 (D) e 500 mV s-1 (E). 
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Pode-se observar que quanto menor a velocidade de varredura, maior o incremento 

proporcional do sinal obtido. Isso foi feito calculando-se o aumento na corrente de pico nas 

situações com e sem tiossulfato para cada velocidade. Os valores obtidos foram: 

• V = 10 mV/s → maior efeito EC’ → aumento de 214 % 

• V = 50 mV/s → aumento de 202 % 

• V = 100 mV/s → aumento de 197 % 

• V = 200 mV/s → aumento de 198 % 

• V = 500 mV/s → aumento de 181 % 

Em meio contendo tiossulfato, o iodeto é regenerado na superfície do eletrodo por 

conta da reação entre iodo e tiossulfato. Quanto menor for a escala de tempo do 

experimento (maior velocidade de varredura), menos efetiva será a reação entre iodo e 

tiossulfato, logo menos iodeto é regenerado. Portanto, quanto maior a velocidade de 

varredura, menor será a extensão da reação entre iodo e tiossulfato, e menor será o efeito 

EC’.  

Posteriormente, construiu-se uma curva de calibração utilizando eletrodo de tamanho 

convencional de ouro e os parâmetros devidamente otimizados. Foi feito o tratamento dos 

dados estatísticos para i (eixo y) x C KI
 (eixo x) (Figura 30), observando-se o aumento 

linear na corrente de pico (i) à medida que se aumenta a concentração (C) de KI em 

solução.  
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Figura 30 – Curva de calibração correspondente aos valores de corrente de pico em experimentos realizados 

em Na2SO4 0,1 mol L-1 com solução de Na2S2O3 10 mmol L-1. Velocidade de varredura: 10 mV s
-1

. pH 6,0. 

Equação da reta: y = (0,9 ± 0,3) + (0,016 ± 0,001) x. R
2  

= 0,996. 

  

Estudos subsequentes foram realizados empregando-se microeletrodo de ouro no 

lugar do eletrodo de tamanho convencional. A Figura 31 mostra voltamogramas 

registrados nas condições otimizadas. Observa-se o voltamograma característico para um 

microeletrodo em solução contendo iodeto (curva azul). A corrente limite calculada de 

acordo com equação 1 (IL = 4nFDCr) (3,3 nA) coincide com a obtida experimentalmente. 

Entretanto, após a adição de tiossulfato, o voltamograma resultante não possui o 

comportamento esperado (curva vermelha), provavelmente pelo mesmo fenômeno já 

descrito anteriormente e relatado na discussão da Figura 27. 
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Figura 31 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm): Na2SO4 0,1 mol L-

1 (preta), Na2S2O3 10 mmol L-1 (verde), KI 1 mmol L-1 (azul) e KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 10 mmol L-1 

(vermelha) em eletrólito suporte. Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0.   

 

 

Experimentos foram repetidos diminuindo-se a concentração de tiossulfato e 

observou-se melhor resultado no que diz respeito à visualização do processo EC’ 

trabalhando-se com microeletrodos, como pode ser observado na Figura 32. 
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Figura 32 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm): Na2SO4 0,1 mol L-

1 (ciano), Na2S2O3 2 mmol L-1 (violeta), KI 1 mmol L-1 (azul) e KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 2 mmol L-1 (verde) 

em eletrólito suporte. Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0. 
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O voltamograma em verde, referente à solução de KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 2 

mmol L-1 em eletrólito suporte, mostra-se distorcido por alguma razão ainda não 

compreendida, confirmando a suposição de que em meio de tiossulfato algum fenômeno 

desconhecido afeta o perfil voltamétrico. Para investigar se este fenômeno acontece por 

conta da superfície de ouro, o mesmo experimento foi repetido, porém com um 

microeletrodo de platina. Entretanto, conforme mostra a Figura 33, o problema ainda 

permanece. Como essa distorção não aparece quando o estado estacionário é atingido, 

considerou-se adequado continuar os estudos nesta condição experimental usando as 

informações da corrente limite.  
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Figura 33  - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de platina (r = 12,5 μm): Na2SO4 0,1 mol 

L-1 (vermelha), Na2S2O3 2 mmol L-1 (preta), KI 1 mmol L-1 (azul) e KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 2 mmol L-1 

(verde) em eletrólito suporte. Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0. 

 

Posteriormente, repetiu-se o estudo da influência da concentração de Na2S2O3 a fim 

de se obter maior incremento de corrente em estudos realizados com microeletrodo. 

Conforme mostram os dados da Figura 34, o efeito EC’ foi mais bem visualizado em 

concentração de tiossulfato igual a 4 mmol L-1 e em concentrações mais altas novamente 

observou-se a distorção no voltamograma, possivelmente devido à adsorção de iodo no 
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microeletrodo83. Vale ressaltar que em 6 mmol L-1, não foi possível observar o incremento 

de sinal característico do processo.  
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Figura 34 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm): Na2SO4 0,1 mol L-

1 (amarelo), Na2S2O3 6 mmol L-1 (cinza), KI 1 mmol L-1 sem (azul) e com Na2S2O3 em várias concentrações: 

1 mmol L-1 (vermelha), 2 mmol L-1 (verde), 4 mmol L-1 (preta) e 6 mmol L-1 (rosa) em eletrólito suporte. 

Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0. 

 

Na sequência, realizou-se um experimento de aproximação do microeletrodo a uma 

superfície isolante, empregando-se o Microscópico Eletroquímico de Varredura. Como 

substrato isolante foi utilizado silicon wafer e a Figura 35 apresenta um resultado típico de 

feedback negativo (hindered diffusion), em experimento realizado com uma solução de KI 

1 mmol L-1 como espécie eletroativa. Utilizou-se um potencial de 600 mV aplicado no 

microeletrodo, pois neste potencial o iodeto é oxidado em larga extensão.  
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Figura 35 - Curva de aproximação (curva teórica em vermelho e dados experimentais em preto) obtida em 

solução de KI 1 mmol L-1 utilizando silicon wafer como substrato isolante com velocidade de aproximação 

de 5 μm s-1. Potencial aplicado na tip: 600 mV. RG do microeletrodo = 1,2.  

 

Assim como foi feito nos estudos do sistema FcMeOH/ascorbato, utilizou-se a 

SECM para intensificar o efeito EC’ por meio do confinamento das espécies. Desta forma, 

a separação entre o microeletrodo de ouro e o substrato isolante de silicon wafer foi 

variada entre 5 µm a 100 µm e no seio da solução, e em cada distância registraram-se 

voltamogramas cíclicos comparando o comportamento eletroquímico na ausência (Figura 

36) e na presença (Figura 37) de tiossulfato. 
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Figura 36 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm e RG = 1,1) em 

configuração SECM com silicon wafer, na solução de KI 1 mmol L-1 em eletrólito suporte em diferentes 

distâncias: 5 µm (vermelha), 10 µm (azul), 20 µm (ciano), 25 µm (laranja), 50 µm (magenta), 100 µm 

(verde) e no seio da solução (amarela). Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0. 
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Figura 37 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm e RG = 1,1) em 

configuração SECM com silicon wafer, na solução de KI 1 mmol L-1 e Na2S2O3 4 mmol L-1 em eletrólito 

suporte em diversas distâncias: 5 µm (vermelha), 10 µm (azul), 20 µm (ciano), 25 µm (laranja), 50 µm 

(magenta), 100 µm (verde) e no seio da solução (amarela). Velocidade de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0.  

 

Em um determinado potencial (0,68 V), calculou-se a variação de corrente nos 

voltamogramas cíclicos com e sem tiossulfato para cada distância estudada, e os dados 

obtidos são apresentados na Figura 38. Observou-se a intensificação do efeito EC’ por 
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meio do confinamento das espécies, mas o incremento de corrente não foi muito 

significativo. Uma alternativa promissora consistia na utilização de um substrato condutor 

e experimentos posteriores foram realizados com a SECM nesta configuração 

experimental. 
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Figura 38 – Variação porcentual da corrente (medida em 0,68 V) em função da distância tip-substrato em KI 

1 mmol L-1 e Na2S2O3 4 mmol L-1. Microeletrodo de ouro: r = 12,5 μm e RG = 1,1.  

 

Um substrato condutor foi utilizado visando a uma condição mais sensível para a 

detecção de iodeto. Para tanto, aproximou-se um microeletrodo de ouro a um substrato 

condutor de ouro. À medida que o microeletrodo se aproxima da superfície condutora, a 

presença do substrato afeta a resposta devido ao efeito de feedback. Como resultado, 

observa-se um aumento da corrente quanto mais próximo o microeletrodo encontra-se da 

superfície condutora pelo efeito de feedback positivo.  

Assim como foi feito com o substrato isolante, alterou-se a separação entre o 

microeletrodo de ouro e o substrato condutor de ouro, e em cada distância registraram-se 

voltamogramas cíclicos em solução de KI. 
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Em distâncias bem próximas ao substrato (até cerca de 6 μm), há uma mudança no 

perfil do voltamograma. O perfil sigmoidal característico não é mais observado, e obtém-se 

o perfil característico de eletrodo de tamanho convencional, em que prevalece a difusão 

planar. Observa-se também que a escala de corrente variou sensivelmente, da ordem de nA 

para μA, e que nas distâncias maiores os voltamogramas registrados em meio de tiossulfato 

também apresentam forte distorção, como já relatado anteriormente (Figura 39). 
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Figura 39 - Voltamogramas cíclicos registrados em solução de Na2SO4 0,1 mol L-1 na presença (azul) e na 

ausência (preto) de KI 0,6 mmol L-1 em pequenas distâncias na SECM (d = 4 μm) (A). Voltamogramas 

cíclicos registrados em solução de KI 0,6 mmol L-1 em várias distâncias tip-substrato na SECM: 8 μm (azul), 

15 μm (cinza), 25 μm (rosa) e no seio da solução (vermelho) e Na2SO4 0,1 mol L-1 (preto) (B). Velocidade de 

varredura: 10 mV s-1, pH 6,0 e substrato condutor de ouro. 

 

A mudança no perfil do voltamograma e o expressivo aumento da corrente ao se 

trabalhar em distâncias tip-substrato relativamente pequenas (menor do que 6 μm) 

poderiam ser explicados considerando-se eventual contato do microeletrodo com o 

substrato condutor nestas condições experimentais. Neste caso hipotético, o substrato 

condutor atuaria como eletrodo de trabalho, com área muito maior do que a do 

microeletrodo. Desta forma, para evitar esse problema, optou-se por realizar os 

experimentos em uma distância relativamente segura, a partir da qual essa possibilidade de 

contato entre o microeletrodo e o substrato fosse descartada, ou seja, em 6 μm.  
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A fim de comprovar as vantagens do uso do tiossulfato para aumentar a 

sensibilidade das determinações analíticas de iodeto, voltamogramas cíclicos de KI foram 

registrados na ausência (curva vermelha) e na presença (curva rosa) de Na2S2O3. Os 

resultados mostrados na Figura 40 reforçam a vantagem do uso do tiossulfato para o 

aumento do sinal analítico. A curva em rosa apresenta grande histerese devido, 

provavelmente, à adsorção de iodo no microeletrodo83, conforme citado anteriormente. 
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Figura 40 - Voltamogramas cíclicos registrados em solução de Na2SO4 0,1 mol L-1 (curva preta) com KI 0,6 

mmol L-1 na presença (rosa) e na ausência (vermelho) de Na2S2O3 2 mmol L-1 no seio da solução. Velocidade 

de varredura: 10 mV s-1 e pH 6,0. 

 

Em distâncias tip-substrato de 6 μm e utilizando a SECM, estudou-se a influência da 

velocidade de varredura (Figura 41) para análise do perfil do voltamograma e do efeito 

EC’, assim como feito anteriormente com o eletrodo de tamanho convencional.  
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Figura 41 - Voltamogramas cíclicos registrados em solução de KI 0,6 mmol L-1 em várias velocidades (2 mV 

s-1 em azul, 10 mV s-1 em vermelho e 500 mV s-1 em verde) na SECM (d = 6 μm) na ausência (A) e na 

presença (B) de Na2S2O3 2 mmol L-1. pH 6,0 e substrato condutor de ouro. 

  

Notou-se que quanto menor a velocidade de varredura, maior o incremento do sinal 

obtido, assim como observado no estudo anterior com o eletrodo de tamanho convencional, 

pelo mesmo motivo: o iodeto é regenerado na superfície do eletrodo por conta da reação 

entre iodo e tiossulfato, logo quanto menor for a escala de tempo do experimento (maior 

velocidade de varredura), menos efetiva será a reação entre iodo e tiossulfato, portanto 

menos iodeto é regenerado. Deste modo, quanto maior a velocidade de varredura, menor 

será a extensão da reação entre iodo e tiossulfato, e menor será o efeito EC’. Também pode 

ser observado que a deformação causada pelo tiossulfato no voltamograma é minimizada 

quando o voltamograma é registrado em baixas velocidades, e tal fato também demanda 

investigações posteriores. 

É esperado que em altas velocidades (curvas verdes na Figura 41) o processo EC’ 

seja minimizado, por causa do pequeno tempo disponível para o tiossulfato reagir com o 

iodo formado eletroquimicamente. Tal efeito é visualizado mais facilmente comparando-se 

os voltamogramas registrados na ausência e presença de tiossulfato a 500 mV s-1 (Figura 
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42). Neste caso, a presença de tiossulfato pouco afeta o perfil voltamétrico. Em estudos 

subsequentes, adotou-se a velocidade de 2 mV s-1 para o registro dos voltamogramas. 
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Figura 42 - Voltamogramas cíclicos registrados em solução de KI 0,6 mmol L-1 em 500 mV s-1 na SECM (d = 

6 μm) na ausência (curva preta) e na presença (curva verde) de Na2S2O3 2 mmol L-1. pH 6,0 e substrato 

condutor de ouro. 

 

Curvas de calibração foram feitas na distância otimizada (6 µm) utilizando a 

metodologia desenvolvida via SECM.  O resultado para i (eixo y) x C KI (eixo x), em 

triplicata, pode ser observado a seguir na Figura 43. 
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Figura 43 - Curva de calibração correspondente aos valores de corrente (E = 0,76 V) em experimentos 

realizados em solução contendo Na2SO4 0,1 mol L-1 e Na2S2O3 10 μmol L-1 em função da concentração de 

iodeto. Experimentos realizados na configuração SECM com substrato condutor de ouro (distância tip-

substrato = 6 µm). Velocidade de varredura: 2 mV s
-1

. pH 6,0. Equação da reta: y = [(0,08 ± 0,03) + (3,60 ± 

0,02) x] 10-11. R
2
= 0,999. 

 

A fim de testar a validade do método desenvolvido, determinou-se a concentração de 

iodeto em uma amostra de urina sintética utilizando o método de adição padrão. A urina 

sintética foi preparada segundo procedimento reportado na literatura82, 77. A  Figura 44 

mostra os voltamogramas registrados nas condições otimizadas, bem como a curva de 

calibração (apresentada no quadro inserido na figura).  
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Figura 44 – Voltamogramas cíclicos registrados utilizando microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm e RG = 1,2) 

na configuração SECM com substrato de ouro (distância tip-substrato: 6 μm) em solução de Na2S2O3 10 

μmol L-1 com amostra de urina sintética (verde) e após a adição de iodeto para gerar as seguintes 

concentrações finais: 1 μmol L-1 (azul), 2 μmol L-1 (vermelha), 3 μmol L-1 (preta) e 4 μmol L-1 (amarela). 

Velocidade de varredura: 2 mV s-1. O gráfico inserido na figura mostra a curva de calibração correspondente. 

Y = (7,2.10-11 ± 4,1.10 -13)  + (3,6.10-11 ± 5,2.10 -13)X e R2 = 0,999. 

 

Considerando o valor obtido na curva de calibração, a concentração de iodeto na 

urina sintética foi determinada como 2,0 ± 0,1 µmol L-1, o que está de acordo com o valor 

adequado de ingestão de iodo46.  Este valor é concordante com aquele resultante da adição 

de iodeto na amostra sintética de urina.  

Como forma de obter mais informações sobre o sistema e uma possível explicação 

para a deformação do voltamograma causada pelo tiossulfato, experimentos adicionais 

foram realizados por amperometria. Tal estudo se justifica analisando-se os voltamogramas 

apresentados na Figura 42, nos quais se observam correntes significativamente diferentes 

na varreduras direta e reversa para o mesmo potencial. Visto que a técnica permite analisar 

como a corrente varia em função do tempo em potencial fixo, tal experimento poderia 

trazer subsídios para explicar o fenômeno. Nas condições otimizadas já discutidas 

anteriormente, manteve-se o potencial aplicado na tip igual a 600 mV e monitorou-se a 
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corrente obtida por 60 segundos, conforme mostra a Figura 45, comparando-se as respostas 

obtidas para iodeto na presença e na ausência de tiossulfato.  
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Figura 45  - Corrente obtida em solução de Na2SO4 0,1 mol L-1 com KI 0,6 mmol L-1 na presença (vermelha) 

e na ausência (azul) de Na2S2O3 2 mmol L-1 na configuração SECM (d = 6 μm) em função do tempo. 

Substrato condutor de ouro, pH 6,0 e potencial aplicado na tip: 600 mV. 

 

Conforme esperado, observam-se maiores valores de corrente quando o 

experimento é realizado com iodeto na presença de tiossulfato. Entretanto, a corrente 

atinge valor constante após alguns segundos configurando uma situação do estado 

estacionário, ou seja, um equilíbrio entre as espécies envolvidas no mecanismo EC’ se 

estabelece em pouco tempo. Todavia, as informações obtidas não são suficientes para 

explicar os voltamogramas mostrados na Figura 42 e mais estudos são necessários para 

interpretação segura dos dados obtidos. 

Alguns experimentos exploratórios foram feitos em distâncias tip-substrato 

reduzidas. A Figura 46 mostra uma comparação entre os resultados dos voltamogramas 

para iodeto 1 μmol L-1 com e sem tiossulfato, com o microeletrodo posicionado no seio da 

solução e em distância tip-substrato de 2 μm na configuração SECM. Verificou-se que no 

seio da solução, o voltamograma obtido para iodeto não pode ser distinguido daquele 
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obtido para o eletrólito suporte (Figura 46A). Situação diferente é observada ao se repetir o 

experimento com o microeletrodo próximo ao substrato condutor (2 μm de distância, 

Figura 46B). Nesta condição experimental, o efeito do confinamento das espécies se faz 

presente e é possível observar um sinal faradaico correspondente à oxidação anódica do 

iodeto na ausência de tiossulfato. Na presença de tiossulfato, a corrente é ainda maior por 

conta do processo EC´, demonstrando-se, portanto, a eficácia da associação entre o uso da 

configuração SECM e a regeneração via tiossulfato para análise de iodeto em baixas 

concentrações. É necessário ressaltar que o problema relatado anteriormente (Figura 39A), 

sobre a mudança do perfil do voltamograma e o expressivo aumento da corrente, somente 

foi observado quando as concentrações de iodeto são mais altas. Em concentrações mais 

baixas, como a descrita neste experimento (1 μmol L-1), o efeito não foi notado.  
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Figura 46 - Voltamogramas cíclicos registrados com microeletrodo de ouro (r = 12,5 μm) posicionado no 

seio da solução (A) e em distância tip-substrato na SECM: 2 μm (B): Na2SO4 0,1 mol L-1 (preta), Na2S2O3 4 

μmol L-1 (verde), KI 1 μmol L-1 (azul) e KI 1 μmol L-1 e Na2S2O3 4 μmol L-1 (vermelho). Velocidade de 

varredura: 10 mV s-1, pH 6,0 e substrato condutor de ouro.  

 

5 CONCLUSÕES 

De maneira geral, a determinação de iodeto e ascorbato pode se tornar mais sensível 

aproveitando-se o fenômeno de regeneração via mecanismo EC’.  



70 
 

O trabalho envolvendo o sistema FcMeOH demonstrou que é possível desenvolver 

uma metodologia analítica para a determinação de ascorbato com base em um efeito EC’. 

A sensibilidade para a detecção de ascorbato pode ser aumentada se os reagentes e 

produtos forem confinados em uma fina camada de solução, que pode ser estabelecida 

aproximando um microeletrodo de um substrato isolante com a SECM. Logo, pode-se 

utilizar um dispositivo acoplado a plataformas microfluídicas para analisar ascorbato em 

fluidos biológicos contendo interferentes como dopamina e ácido úrico. 

O trabalho envolvendo o sistema iodeto e tiossulfato comprovou que, assim como no 

sistema anterior, é possível desenvolver uma metodologia analítica mais sensível para a 

determinação de iodeto com base em um efeito EC’. Estudos envolvendo a SECM 

verificaram que o confinamento das espécies envolvidas forneceu um expressivo aumento 

na sensibilidade do método.   

  

6 PERSPECTIVAS 

 

Estudos futuros envolvendo a metodologia desenvolvida neste trabalho baseiam-se 

no estudo da influência do RG do microeletrodo empregado na SECM. Teoricamente, com 

microeletrodos de maior RG o confinamento das espécies tende a se tornar mais efetivo, 

conforme ilustrado na Figura 47. Nestas condições a intensificação do efeito EC’ pode ser 

mais expressiva, resultando em métodos analíticos mais sensíveis. 
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Figura 47 - Influência do RG no posicionamento de um microeletrodo próximo à superfície de um substrato a 

fim de ocasionar maior ou menor confinamento das espécies. Fonte: autoria própria. 

 

Simulações envolvendo os dois sistemas estudados também seriam interessantes 

para entender mais satisfatoriamente os mecanismos de reação. Com esta abordagem, é 

possível avaliar os perfis de difusão dos reagentes e produtos na camada de difusão e, desta 

forma, compreender em que condições experimentais pode-se maximizar o sinal de 

corrente. 
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