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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado aborda dois estudos que foram desenvolvidos utilizando a técnica de 

microscopia FTIR (micro-FTIR): a reatividade do grafeno funcionalizado e a eletroquímica in-situ 

com micro-FTIR para avaliação de reações redox. A reatividade e a distribuição de cargas em 

materiais 2D, mais especificamente em folhas individuais de grafeno, têm sido alvo de muita 

investigação na última década. No entanto, ainda não é conhecido como elas se apresentam em 

grafeno com grandes áreas, uma vez que a maioria dos estudos utilizam áreas muito pequenas 

(~μm2). Neste estudo, investigou-se experimentalmente como um eletrodo formado por uma única 

folha de grafeno se comporta quando sua estrutura é alterada por funcionalização covalente. 

Utilizando microespectroscopia na região do infravermelho, avaliou-se a funcionalização de 

grafeno com unidades de ácido benzoico no grafeno ancorados eletroquimicamente. O 

mapeamento químico mostrou que a distribuição espacial dessas unidades não ocorre 

uniformemente, ao invés disso, existem pontos específicos de ancoramento. Por fim, observou-se 

que a funcionalização ocorre mais intensamente na borda da folha de grafeno, alterando as 

propriedades óticas e eletroquímicas deste material, reduzindo o ganho ótico proporcionado pelos 

plásmons e aumentando a resistência de transferência heterogênea de elétrons. Para o segundo 

capítulo dessa dissertação, aplicou-se a microespectroscopia FTIR multiplex ao estudo da mudança 

química de um eletrodo de ouro modificado com azul da prússia (AP). Para isso, observou-se que 

uma etapa limitante era a confecção de um porta-amostra que reduzisse a camada de eletrólito ao 

mínimo de forma que a água não mais absorvesse a radiação de forma majoritária. Logo, foi 

possível o estudo vibracional de vários pontos da superfície do eletrodo, observando-se a influência 

do potencial aplicado, onde tem-se uma grande dependência dos sinais referentes ao estiramento 

C≡N do AP com a condição de potencial imprimida no eletrodo. 

 

 

Palavras chave: Microespectroscopia FTIR; Grafeno funcionalizado; Eletroquímica in-situ; 

Reatividade. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This Masters dissertation approaches two studies developed using the FTIR microspectroscopy 

technique (micro-FTIR): the activity of graphene functionalized and the in-situ electrochemistry 

with micro-FTIR for the evaluation of redox reactions. Reactivity and charge distribution in 2D 

materials, especially in single graphene sheets, have been the focus of extensive investigation 

during the last decade. However, there is still no knowledge on how large-area graphene behaves, 

since most of the studies utilize too small areas (~µm2). In this study, we aim to investigate 

experimentally how an electrode composed of only one single sheet of graphene behaves when its 

structure is changed by covalent functionalization. Using infrared microspectroscopy, the 

electrochemically induced covalent functionalization of graphene with benzoic acid unities was 

evaluated. The chemical mapping showed that the spatial distribution of these unities does not 

occur uniformly, instead, there are specific anchoring points. Lastly, it was observed that the 

functionalization occurs more intensely on the edges of the graphene sheet and that the covalent, 

affecting its optical and electrochemical properties, reducing the optical gain provided by the 

plasmons and increasing the resistance of heterogeneous electron transfer. In the second chapter of 

this dissertation, multiplex FTIR microspectroscopy was applied to the study of the chemical 

changes of a gold electrode  modified with Prussian blue (PB). It was observed that the limiting 

step for this type of analysis was the building of a sample holder that reduces the electrolyte layer 

to the minimum in a way that water did not absorb the radiation in majority. Therefore, a vibrational 

study of several points of the electrode surface was possible evaluating the influence of the applied 

potential, where there is a dependence of the signals related to the C≡N stretching mode from PB 

on the potential condition applied to the electrode. 

 

 

Keywords: FTIR microspectroscopy; Functionalized graphene; In-situ electrochemistry; 

Reactivity.   
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

No primeiro capítulo intitulado “Estudo da reatividade eletroquímica de grafeno para o 

ancoramento covalente de ácido benzoico”, investiga-se o comportamento do grafeno quando 

utilizado como eletrodo, principalmente em uma importante etapa dessa aplicação: o ancoramento 

covalente de grupos funcionais, em que se foca em como essas funcionalizações se distribuem na 

superfície do eletrodo e como elas afetam as propriedades óticas e eletroquímicas do grafeno. 

No segundo capítulo “Microespectroscopia FTIR multiplex acoplada a eletroquímica 

para o estudo de heteroestruturas redox com resolução espacial”, apresenta-se o desenvolvimento 

de uma nova configuração instrumental para o acoplamento das técnicas de microespectroscopia 

multiplex de infravermelho com eletroquímica. Nesta etapa, discorre-se sobre as limitações e 

desafios do acoplamento de medidas microespectroscópicas com sistemas em meio aquoso como 

no caso da eletroquímica, apresentando uma nova instrumentação para a análise química de 

heteroestruturas em função do estado de oxidação. 
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Capítulo I – Estudo da reatividade eletroquímica de grafeno para o 

ancoramento covalente de ácido benzoico 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais bidimensionais foram isolados de forma bem sucedida há pouco mais de uma 

década,1 revolucionando os conceitos de superfície e apresentando à comunidade novas 

perspectivas nos cunhos da ciência e tecnologia. O passo inicial dessa nova classe de materiais foi 

alcançado com o isolamento do grafeno,2 em que filmes de espessura atômica foram estudados e 

foi constatado que de fato suas propriedades são bem diferentes dos materiais tridimensionais. No 

entanto, devido à competição pela novidade na comunidade científica, observa-se uma preferência 

para as aplicações tecnológicas. Como no caso da contaminação por cobre, muitas propriedades 

eletrocatalíticas foram atribuídas ao grafeno quando na verdade este material era na maioria dos 

casos inerte aos sistemas previamente estudados na ausência do metal contaminante.3 

Grafeno de grandes áreas geométricas (na ordem de cm2) geralmente é obtido pelo 

processo de deposição química em fase de vapor (ou CVD – do inglês Chemical Vapor 

Deposition).4 Devido ao suporte mais utilizado para esta deposição ser uma folha de cobre, por 

muito tempo teve-se a presença deste elemento nas plataformas eletródicas mesmo que em baixas 

quantidades na ordem de traços, visto que anteriormente removia-se este suporte apenas por rotas 

químicas. Uma vez utilizado um procedimento de eletrodissolução em meio ácido não oxidante 

para a remoção mais eficiente do suporte metálico, estudos mostram que o eletrodo de grafeno não 

mais apresentava atividade catalítica comprovando que essas propriedades eram oriundas do metal 

contaminante e não do grafeno.3 

Neste capítulo, relata-se um estudo de como ocorre a funcionalização de folhas de 

grafeno-CVD por meios de ancoramento covalente sem a presença do contaminante supracitado. 

A estratégia de funcionalização utilizada necessita da perturbação eletrônica do grafeno para que 

ocorra a transferência eletrônica para o agente funcionalizante. Por técnicas como voltametria 

cíclica, micro-FTIR, s-SNOM e espectroscopia de impedância eletroquímica é evidenciada uma 

distribuição não uniforme da funcionalização ao longo da extensão do eletrodo e que esta 

funcionalização afeta diretamente os processos de organização e transferência heterogênea de 

elétrons com o meio externo e que a quebra da continuidade dos elétrons  pela formação de pontos 

de hibridização sp3 afeta a organização dos plásmons na estrutura do grafeno. 
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2 REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 OBTENÇÃO DO GRAFENO 

 

Materiais bidimensionais formados por monocamadas atômicas como grafeno, fósforo 

negro e dicalcogenetos de metais de transição (ex.: WS2, MoS2) têm atraído a atenção da 

comunidade científica devido às propriedades diferenciadas em comparação a materiais bulk como 

o grafite.5 O grafeno, em especial, é um material da espessura de um átomo composto apenas por 

carbono com hibridização sp2 em estrutura quase planar no formato de colmeia,6 o qual possui 

capacidade de condução térmica e eletrônica da ordem de 10 vezes maior que o grafite.7  

Durante muito tempo, o grafeno foi conhecido apenas conceitualmente e por muitas vezes 

considerado impossível de se obter.8,9,10 No entanto, em 2004, este alótropo do carbono foi isolado 

pela primeira vez por meio da separação sequencial das camadas de um bloco de grafite através da 

exfoliação mecânica com uma fita adesiva (Figura 1a).2 Desde então, diferentes formas para a 

obtenção de grafeno têm sido desenvolvidas,11 devido à constatação das propriedades únicas deste 

material após este estudo pioneiro. 

As duas formas mais comumente usadas para obter folhas únicas de grafeno são a (1) 

exfoliação química e a (2) deposição química em fase de vapor (Figura 1). O primeiro método se 

baseia na abordagem top-down de nanofabricação, em que tratamentos químicos são utilizados 

para separar e isolar as camadas atômicas de carbono que compõem um bloco de grafite (Figura 

1b).12 Já no método CVD, tem-se a abordagem inversa: bottom-up, em que a folha de grafeno é 

construída a partir da organização de átomos de carbono, obtidos pela degradação térmica de gás 

metano em atmosfera redutora (argônio e hidrogênio) sobre um suporte metálico, geralmente cobre 

(Figura 1c).13 Esta última metodologia proporciona a obtenção de folhas de grafeno com áreas 

maiores (na ordem de cm2), o que permite o desenvolvimento de dispositivos eletroquímicos com 

áreas controladas.14 
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Figura 1 – Métodos de obtenção de grafeno: (a) exfoliação mecânica, (b) exfoliação via química líquida e 

(c) por deposição química em fase de vapor. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Um dos fatores limitantes da aplicação de grafeno CVD é a transferência da folha do 

suporte metálico para os substratos sobre os quais serão realizados estudos ou mesmo 

desenvolvidos os dispositivos,15 tendo em vista a fragilidade de um filme formado por uma única 

camada de átomos e também a facilidade com o que a folha de grafeno se aglomera e enrola.16 O 

primeiro método de transferência de grafeno foi relatado em 20094 e ainda continua sendo o mais 

utilizado até esta data. Este método se baseia no uso de filmes poliméricos espessos como substrato 

temporário para a folha de grafeno, que é posicionada no substrato de interesse e o polímero é 

removido subsequentemente. Diversos polímeros vêm sendo utilizado para esse processo, tais 

como o polimetilmetacrilato (PMMA), poliestireno (PE) e polidimetilsiloxano (PDMS).15 

 

2.2 FUNCIONALIZAÇÃO DE FOLHAS DE GRAFENO 

 

A funcionalização de eletrodos é uma forma de modificar a estrutura da superfície com a 

incorporação de grupos funcionais que melhorem a atividade da superfície para a aplicação 

desejada. Dois dos principais objetivos da modificação de eletrodos é o aumento da especificidade 
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a uma determinada molécula e o aumento da estabilidade do eletrodo nas condições experimentais 

usadas.17 A especificidade é buscada quando um material é utilizado para fins de eletrocatálise18 

ou sensoriamento,19 sendo que  a funcionalização de superfícies também acarreta mudanças na 

reatividade do eletrodo, podendo torná-lo mais reativo ou passivá-lo tornando-o mais resistente à 

corrosão.20 

O grafeno, por ser um material grafítico, pode ser funcionalizado por rotas químicas 

similares ao grafite.21 Geralmente, essas modificações são classificadas em 1) funcionalizações 

não-covalentes e 2) funcionalizações covalentes. No primeiro caso, tem-se a modificação da 

superfície do grafeno pela imobilização de moléculas por interações reversíveis, as quais são 

obtidas por processos de auto-organização dessas moléculas nas superfícies, principalmente por 

acoplamentos com os elétrons  do grafeno.22 No segundo caso, a modificação ocorre pela criação 

de uma ligação covalente entre os átomos da superfície e os do agente funcionalizante. Para o 

grafeno, essa modificação leva à mudança na estrutura do material como um todo pois devido à 

formação de uma ligação covalente, tem-se a mudança na hibridização dos átomos de carbono de 

sp2 a sp3 na estrutura do grafeno, perdendo-se a continuidade dos elétrons que lhe é característica 

e causando mudanças profundas nas propriedades químicas e físicas do grafeno.23 

Utilizando-se grafeno como eletrodo, a modificação da superfície pela incorporação de 

grupos funcionais é uma etapa importante para a utilização deste material como eletrodo, visto que 

grupos funcionais possibilitam um efetivo ancoramento de moléculas na superfície como 

mediadores redox24 e eletrocatalisadores.25 

 

2.3 REATIVIDADE DE SUPERFÍCIES GRAFÍTICAS 

 

Eletrodos de carbono grafite, nas formas pirolíticas, altamente orientado (HOPG – do 

inglês: Highly Oriented Pyrolytic Graphite) ou mesmo na forma de pastas de carbono e carbono 

vítreo são provavelmente as espécies mais utilizadas em eletroquímica devido a sua versatilidade 

e estabilidade.26,27 Superfícies de carbono também são conhecidas pela estabilidade na construção 

de dispositivos que dependem do ancoramento de moléculas no eletrodo, tais como catalisadores 

biológicos28 e inorgânicos.29 

Uma característica importante de superfícies grafíticas observada por Banks e 

colaboradores30  é que a reatividade eletroquímica destes eletrodos difere bastante dependendo da 
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quantidade de defeitos presentes na interface eletródica. Eles demonstraram sistematicamente que 

a reversibilidade dos processos eletroquímicos de espécies em solução utilizando-se eletrodos de 

plano basal é muito menor que o mesmo processo em eletrodos de grafite orientado aos planos de 

borda (Figura 2). Isso por que os planos de borda são onde estão presentes os defeitos estruturais e 

pontos de assimetria na estrutura do grafite. 

 

Figura 2 - Diferença na resposta voltamétrica do processo do par redox [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- usando 

eletrodos de HOPG de plano basal, plano de borda e nanotubos de carbono. 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Banks et al., 200530 com permissão da Royal Society of 

Chemistry. 

 

Esses defeitos existentes na estrutura do grafite são necessários para uma troca de elétrons 

efetiva na interface com o eletrólito e geram mais densidades de estados (DOS) disponíveis com 

energia próxima ao do nível de Fermi que permitem os elétrons ocuparem mais níveis 

energéticos.31 No entanto, a criação de defeitos em demasia dificulta os processos de transferência 

de elétrons e gera uma tendência a tornar o material grafítico isolante.32 

 

2.4 MICROESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO 

 

Devido à dificuldade de se obter dispositivos de grafeno com grandes áreas, é necessário 

que as análises espectroscópicas deste material sejam realizadas em instrumentos que permitam 
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uma distinção micrométrica da área analisada. Corriqueiramente, usa-se a microespectroscopia 

Raman, posto que esta técnica é sensível a mudanças na geometria e na estrutura de materiais 

grafíticos.33 No entanto, essas informações se dão apenas em relação à estrutura do material 

grafítico, em que se observa a ativação de modos vibracionais atribuídos a defeitos na estrutura do 

material por meio de quebra de ligações e alteração na sua simetria. A detecção de modos 

vibracionais característicos de funcionalizações é por muitas vezes impraticável e a análise de 

funcionalizações se dá indiretamente por meios do acompanhamento da formação de defeitos na 

estrutura.34 

Uma alternativa para a obtenção de informações referentes à identidade química do agente 

funcionalizante em folhas de grafeno é a técnica de microespectrocopia no infravermelho (micro-

FTIR). Esta técnica permite a identificação de grupos funcionais presentes em regiões específicas 

da amostra, com resolução espacial na ordem de micrômetros, aproximando-se ao limite de 

difração da luz (d ~ /2), sendo possível ainda a análise de como a intensidade do sinal referente à 

vibração da molécula funcionalizante se distribui ao longo da superfície analisada (Figura 3).35  

 
Figura 3 – Ilustração de uma análise microespectroscópica. (a) Espectros coletados em duas regiões distintas 

da amostra, sendo selecionado um sinal específico; (b) imagem da amostra com os pontos onde 

os espectros são coletados; e (c) imagem da amostra em função da intensidade de um sinal em 

escala de cores. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A maior diferença entre o espectrômetro e o microscópio FTIR é a forma como a radiação 

é focalizada na amostra. De fato, o microscópio possui como esqueleto a mesma instrumentação 

do espectrômetro, em que o feixe é gerado em uma fonte de radiação infravermelha, passa por um 

interferômetro, é incidido na amostra e por fim coletado em um detector sensível à radiação 
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infravermelha. No caso do microscópio, o feixe é focalizado na amostra por lentes de microscópio, 

conhecidas como lentes Schwarzschild. Essas lentes permitem também a visualização da região 

analisada, onde se obtém assim uma incidência otimizada da radiação na amostra. Dependendo do 

jogo de espelhos existentes no instrumento, a análise pode ser realizada pelos modos de reflexão e 

transmissão (Figura 4). Uma variante do modo de reflexão é o modo de reflexão total atenuada ou 

ATR (do inglês: attenuated total reflection), cuja lente objetiva utilizada possui um cristal de alto 

índice de refração onde o feixe é incidido. Este cristal fica em contato íntimo com a amostra durante 

a análise e apenas a fração superficial da amostra (~5 µm) é atingida pela radiação. 

 

Figura 4 – Instrumentação de microespectroscopia FTIR nos modos (a) reflexão, (b) transmissão e (c) por 

reflexão total atenuada (ATR). 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Dois tipos de detectores são empregados neste tipo de análise. Com detectores de ponto 

único ou monoelementares, o feixe é focalizado na amostra e todo feixe que chega no detector é 

interpretado na forma de um único espectro. Para se ter uma resolução espacial ao se utilizar 

detectores monoelementares, necessita-se que a análise seja realizada com a varredura de várias 

regiões da amostra, coletando-se um espectro a cada medida. Uma outra classe de detectores são 

os Focal Plane Arrays (ou FPA, em português: arranjos de fotodetectores no plano focal) ou 

multielementares. Neste caso, o detector é construído pelo arranjo de vários detectores em um único 

sistema eletrônico capaz de dividir o feixe que chega ao detector em vários sinais eletrônicos 
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individuais e assim interpretar o feixe incidente como proveniente de várias regiões diferentes da 

amostra, provendo uma resolução espacial em duas dimensões. 

No entanto, a maior dificuldade da aplicação desta técnica na análise de folhas de grafeno 

é a obtenção de razões sinal/ruído satisfatórias, uma vez que o sinal obtido é dependente da 

quantidade de matéria presente na amostra e o grafeno que é composto por monocamada atômica 

não contém muita quantidade de matéria a ser analisada. Outro ponto importante também é o de 

como a radiação é refletida/interage com a amostra e o substrato, sendo o substrato sobre o qual a 

folha de grafeno se encontra suportada um elemento crucial na análise por FTIR.36 
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3 OBJETIVOS 

 

O ancoramento de moléculas com grupos funcionais é uma estratégia comum para uma 

posterior imobilização de moléculas relevantes em eletroquímica, como mediadores redox e 

biomoléculas. Dessa forma, visando um entendimento maior sobre o comportamento do grafeno 

frente o ancoramento de grupos funcionais, este estudo busca investigar como a distribuição dos 

grupos funcionais em eletrodos compostos por folhas individuais de grafeno com grande área por 

microespectroscopia FTIR após a funcionalização covalente com ácido benzoico e como esta 

funcionalização afeta as propriedades eletrônicas do grafeno. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Todas as vidrarias e substratos foram previamente limpos de modo a evitar qualquer tipo 

de contaminação nos experimentos. As soluções foram preparadas com água ultrapura com 

resistividade 18,2 MΩ∙cm. Os experimentos foram realizados com os reagentes listados na Tabela 

1 e os equipamentos listados na Tabela 2. 

 
Tabela 1 – Reagentes e materiais utilizados nos experimentos 

Reagente Procedência 

Ácido 4-aminobenzóico Sigma-Aldrich® 

Ácido clorídrico Fluka® 

Ácido sulfúrico Vetec® 

Cloreto de potássio Synth® 

Folha de grafeno CVD depositado em cobre Graphene Supermarket® 

Hexacianoferrato (II) de potássio Sigma-Aldrich® 

Hexacianoferrato (III) de potássio Sigma-Aldrich® 

Lâmina de vidro recoberta com ouro Sigma-Aldrich® 

Nitrito de sódio Sigma-Aldrich® 

Peróxido de hidrogênio Vetec® 

Poliestireno (MM = 10.000 g·mol-1) Sigma-Aldrich® 

Polimetilmetacrilato (MM = 4.000 g·mol-1) Sigma-Aldrich® 

Resina de nitrocelulose Cosmed® 

Substrato de silício recoberto com uma camada de dióxido 

de silício (90 nm) 
Graphene Supermarket® 

Tolueno Sigma-Aldrich® 

 

Tabela 2 – Equipamentos utilizados nos experimentos 
Equipamento Fabricante 

Microscópio Hyperion 3000 acoplado ao espectrômetro de infravermelho Vertex 70v Bruker® 

Mufla EDG 3P-S EDG® 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT128N Autolab® 

Microscópico NeaSNOM Neaspec® 

 

4.2 PREPARO DOS ELETRODOS DE GRAFENO 

 

Folhas individuais de grafeno de grandes áreas (2,5 × 2,5 cm2) foram obtidas 

comercialmente em suporte de cobre. Assim, para se construir um eletrodo de grafeno que evite 

interferências provenientes desse substrato metálico, prepararam-se eletrodos de grafeno em 

suportes mais inertes que não alteram e influenciam suas propriedades. Para isso, os eletrodos 

contendo grafeno foram construídos por meio da transferência de folhas de grafeno CVD para um 
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substrato de Si/SiO2 de acordo com metodologia otimizada pelo nosso grupo em parceria com o 

Instituto Max Planck (Sttutgart – Alemanha) (Figura 5).3 Uma camada de PE ou PMMA dissolvido 

em tolueno (50 mg·mL-1) foi aplicada sobre o grafeno e o polímero foi depositado por evaporação 

do solvente em estufa a 75 ºC por 15 minutos. Após isso, o cobre foi removido pela oxidação em 

solução de ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio (1,4 mol∙L-1 HCl + 0,5 mol∙L-1 H2O2). Após 

essa remoção, o grafeno suportado em polímero foi lavado em água deionizada para a eliminação 

dos resíduos de ácido e enfim transferido para o substrato de Si/SiO2 e levado à estufa a 95 ºC por 

10 minutos como um pré-tratamento térmico para melhor aderir o grafeno na superfície do SiO2. 

Posteriormente, o polímero foi removido com tolueno. Esse substrato possui um contato elétrico 

de platina previamente depositada por pulverização catódica (sputtering). Para a remoção dos 

resíduos orgânicos e melhor fixação do grafeno ao substrato, o eletrodo passou por um tratamento 

térmico a 585 ºC por 1 minuto em atmosfera de argônio e posteriormente o contato elétrico foi 

isolado com uma resina de nitrocelulose. Por fim, o grafeno foi submetido a um processo de 

remoção dos resíduos de cobre através de ciclagem eletroquímica (e-etching) em solução 

eletrolítica contendo HCl 0,1 mol∙L-1.3 

 

 

Figura 5 – Processo de fabricação do eletrodo de grafeno pela transferência a um substrato de Si/SiO2.         

(1) Aplicação de uma camada de polímero sobre o grafeno; (2) Dissolução do suporte de cobre;            

(3) Transferência do filme polímero/ grafeno para o substrato de Si/SiO2 com contato elétrico de 

Pt; (4) Remoção da camada de polímero e isolamento do contato elétrico. 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.3 MODIFICAÇÃO COVALENTE ELETROQUIMICAMENTE INDUZIDA 

 

A modificação covalente dos eletrodos de grafeno e de ouro foi realizada pela reação do 

eletrodo com um sal de diazônio de ácido benzoico. Esta metodologia baseia-se no ataque radicalar 

ao eletrodo usando-se um íon diazônio que é sintetizado a partir de uma amina primária aromática 

na presença de nitrito em meio ácido.37,38,39 Para isso, foram preparadas duas soluções, sendo a 

primeira 5 mL de solução aquosa de ácido 4-aminobenzóico (2 × 10-3 mol·L-1) e ácido sulfúrico (2 

× 10-2 mol·L-1) e a segunda uma solução de nitrito de sódio (8 × 10-3 mol·L-1). Essas duas soluções 

foram misturadas sob agitação constante ao abrigo da luz e mantidas em banho de gelo para a 

reação ocorrer em uma temperatura próxima a 5 ˚C. Após a solução se tornar amarelada (depois de 

aproximadamente 20 minutos), esta foi usada como eletrólito para as funcionalizações 

eletroquímicas. Utilizou-se grafeno e ouro como eletrodos de trabalho em diferentes experimentos, 

enquanto que Ag/AgCl (saturado de KCl) e platina foram utilizados como eletrodos de referência 

e contra-eletrodo, respectivamente (Figura 6). A funcionalização ocorreu via eletrorredução do íon 

diazônio por voltametria cíclica consistindo em 3 ciclos em uma janela de 0,6 a –0,6 V a 0,05 V·s-

1. A funcionalização foi confirmada pela presença de um processo de redução irreversível em torno 

de –0,3 V, que é atribuído à quebra do íon diazônio ao seu derivado radicalar.37,38,39 

 

Figura 6 – Esquema de um experimento eletroquímico utilizando-se grafeno como eletrodo de trabalho 

(WE), Ag/AgClsat como eletrodo de referência (RE) e um fio de platina como contra-eletrodo 

(CE). 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL 

 

A caracterização espectroscópica dos eletrodos modificados covalentemente com ácido 

benzoico e a obtenção dos padrões vibracionais do agente modificador foram realizadas por 

espectroscopia na região do infravermelho utilizando o modo ATR. Esse método foi utilizado para 

analisar a folha de grafeno funcionalizada eletroquimicamente, visto que este é o modo mais 

indicado para análises de superfícies que demandam maior razão sinal/ruído pois utiliza absorções 

da onda evanescente proveniente da radiação refletida internamente no instrumento. Os espectros 

resultaram de uma média de 256 acumulações com resolução espectral de 8 cm-1. 

 

4.5 ELETRODEPOSIÇÃO DE COBRE NOS ELETRODOS DE GRAFENO 

 

Para estudar os padrões de distribuição de cargas no grafeno e o efeito da funcionalização 

na transferência de carga no grafeno, foi utilizada uma estratégia que busca visualizar como ocorre 

a transferência de elétrons entre o grafeno e uma solução iônica para a deposição metálica sobre o 

eletrodo. Neste procedimento, utilizou-se uma solução de sulfato de cobre (0,5 mol·L-1) e, por 

cronopotenciometria, controlou-se a corrente aplicada sobre o eletrodo de grafeno, em que se usou 

10 mA·cm-2. 

Utilizou-se um eletrodo cuja folha de grafeno era pristina e o mesmo eletrodo após a 

funcionalização a fim de se comparar o padrão da distribuição do metal ao longo da folha após a 

criação dos defeitos pela funcionalização. Uma área do eletrodo foi isolada por litografia com 

resina de nitrocelulose a fim de obter o controle da região funcionalizada. Os eletrodos foram 

analisados antes e depois da deposição de cobre por microscopia ótica, sendo as imagens 

resultantes de um mosaico composto por várias micrografias devido ao tamanho das folhas de 

grafeno utilizadas nos eletrodos. 

 

4.6 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA 

 

O ancoramento de moléculas em superfícies pode interferir tanto favorecendo quanto 

dificultando os processos de transferência de carga na interface com um eletrólito. Para avaliar 

como o ancoramento covalente interfere nas propriedades eletroquímicas do grafeno, foram 

realizados experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica. Para isso, utilizou-se uma 
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solução contendo uma mistura equimolar de 1 × 10-3 mol·L-1 de hexacianoferrato (III) de potássio 

e hexacianoferrato (II) de potássio com cloreto de potássio 0,1 mol·L-1 como eletrólito suporte. 

Realizou-se a varredura de frequências no intervalo de 105 a 1 Hz com pulsos de 5 mV em potencial 

de circuito aberto (0,25 V vs Ag/AgClsat). Os circuitos equivalentes para cada eletrodo foram 

simulados com o software NOVA. 

 

4.7 MICROSCOPIA ÓTICA DE CAMPO PRÓXIMO (s-SNOM) 

 

Essa técnica se baseia na varredura da superfície da amostra com uma agulha de 

microscopia de força atômica (AFM, do inglês: Atomic Force Microscopy) onde na ponta da agulha 

há a focalização de um feixe de radiação infravermelho que por fim é direcionado a um detector 

desse tipo de radiação (Figura 7), obtendo-se uma resolução espacial de 25 nm. 

 

Figura 7 – Esquema ilustrativo da configuração instrumental para análise por microscopia ótica de campo 

próximo (s-SNOM). 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Huth et al., 201240 com permissão da American Chemical 

Society. 

 

Essas medidas foram realizadas com um microscópio s-SNOM comercial descrito na 

Tabela 2 locado nas instalações da linha IR1 do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 

do Centro de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) em Campinas-SP. Foi utilizada a luz 
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síncrotron como fonte de radiação infravermelho. Esse tipo de fonte fornece radiação de banda-

larga que abrange frequências desde terahertz (THz) ao infravermelho próximo. A configuração 

instrumental utilizada consiste de um feixe de radiação síncrotron que passa por um interferômetro 

simétrico com beamsplitter (BS) de seleneto de zinco (ZnSe) que é colimado a focalizar na ponta 

de um cantilever em forma de seta composto por uma liga de platina e paládio (Pt/Pd) trabalhando-

se a uma frequência próxima a 300 kHz. O feixe então é absorvido e retroespalhado pela superfície 

da amostra que subsequentemente é direcionado a um detector monoelementar de mercúrio-

cádmio-telúrio (MCT).41 

A varredura topográfica foi realizada a uma velocidade de varredura de 5 µm·s-1. A 

aquisição das imagens de AFM é realizada simultaneamente às imagens óticas que são um 

resultado da intensidade de luz absorvida pela amostra em toda a faixa espectral sensível do 

detector MCT, que se estende de 700-5000 cm-1. As imagens foram tratadas no programa 

Gwyddion para o ajuste de falsas inclinações e contrastes entre as heteroestruturas estudadas. Os 

perfis óticos das amostras analisadas são relativos à variação da resposta espectroscópica da 

amostra em relação ao sinal obtido na superfície exposta de SiO2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 FUNCIONALIZAÇÃO COVALENTE DO GRAFENO 

 

Para funcionalizar o eletrodo de grafeno, realizou-se uma varredura cíclica de potencial 

em sentido negativo de 0,6 a –0,6 V na presença de íons diazônio, neste caso: diazônio de ácido 

benzoico. Em uma etapa inicial para se avaliar a viabilidade da funcionalização covalente do 

grafeno, utilizou-se um eletrodo de fibras flexíveis de carbono (FFC) pois, embora esta apresente 

uma estrutura diferente do grafeno, principalmente por se tratar de um material bulk, sua superfície 

é em sua maioria composta por carbono grafite e se assemelha com a superfície do grafeno (Figura 

8).42 

 

Figura 8 – Estrutura das superfícies grafíticas: (a) grafeno e (b) fibra flexível de carbono. (c) Esquema da 

reação de funcionalização eletroquímica covalente de superfícies grafíticas com ácido benzoico. 

 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Pereira et al., 201642 com permissão da Elsevier. 

 

A varredura voltamétrica destes eletrodos de FFC em íons diazônio apresenta um processo 

de redução irreversível com potencial de pico catódico em -0,28 V e potencial de onset em 0,30 V 
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(Figura 9). Fazendo-se o mesmo procedimento com as FFC na ausência do diazônio, um 

voltamograma diferente é obtido. Não mais é observado o processo de redução centrado em -0,30 

V e apenas uma onda com potencial de onset próximo a -0,20 V que pode ser atribuída à redução 

de prótons e de oxigênio característico de eletrodos de carbono em experimentos realizados em 

atmosfera aberta e em meio ácido.43,44 Portanto, o processo de redução em -0,28 V na presença do 

íon diazônio e a ausência quando apenas em meio ácido confirma a eletrorredução deste composto. 

 

Figura 9 – Fibras de carbono utilizadas em varredura voltamétrica na (a) presença dos íons diazônio e (b) 

apenas em eletrólito de ácido sulfúrico. (c) Comparação dos voltamogramas na presença e 

ausência do íon diazônio. Eletrólito: H2SO4 1 × 10-2 mol·L-1, velocidade de varredura 0,05 V·s-

1, T = 5 ˚C. 
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(a) (b) 

Utilizando-se a mesma estratégia para funcionalizar o grafeno ancorando-se unidades de 

ácido benzoico, observa-se também um processo irreversível de redução em -0,28 V (Figura 10a), 

o qual é referente à redução do íon diazônio a seu derivado radicalar, que posteriormente ataca a 

superfície grafítica como descreve o mecanismo na Figura 8c. Observa-se, no entanto, que este 

processo ocorre apenas durante o primeiro ciclo voltamétrico, apontando para uma possível 

saturação dos sítios de funcionalização da superfície do eletrodo ainda no primeiro ciclo de 

varredura de potencial. Esse evento também ocorre na superfície das FFC (Figura 8a), o que mostra 

a alta reatividade dos radicais de ácido benzoico que prontamente atacam as ligações duplas das 

superfícies grafíticas. 

 

Figura 10 – Voltamogramas cíclicos de eletrodo de (a) grafeno e (b) ouro em meio contendo íon diazônio 

de ácido benzoico. Em destaque nos gráficos, têm-se os processos de redução quando removidas 

as contribuições de correntes capacitivas e ajustada a linha de base. Eletrólito: H2SO4 1 × 10-2 

mol·L-1, velocidade de varredura 0,05 V·s-1, T = 5 ˚C. 
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Para comparação e posterior análise utilizando espectroscopia FTIR, realizou-se o mesmo 

procedimento em um eletrodo de ouro, uma vez que esta metodologia também pode ser aplicada 

para funcionalizar covalentemente superfícies de ouro com monocamadas orgânicas.45,46 De 

maneira semelhante, observa-se um processo de redução irreversível com pico de corrente negativa 

em -0,09 V apenas no primeiro ciclo de varredura voltamétrica. Os ciclos subsequentes, assim 

como nos eletrodos de grafeno e FFC, não mais apresentam processos faradaicos (Figura 10b). 

A carga envolvida nesse processo é proporcional à área do pico de redução nos 

voltamogramas (Equação 1) e é convertida a valores de espécies eletroativas utilizando a Equação 
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2, podendo-se quantificar o recobrimento obtido na superfície dos eletrodos após os procedimentos 

de funcionalização:47 

 

 

𝑄 =  ∫
𝑖

v
· d𝐸 (1) 

 

𝛤 =  
𝑄

𝑛·F·𝐴
 (2) 

 

em que Q representa a carga utilizada no processo (C); i a corrente elétrica (A); E o potencial 

elétrico (V); v a velocidade de varredura voltamétrica (V·s-1);  a quantidade de unidades reagentes 

por unidade de área ou excesso superficial (cm-2);  n o número de elétrons transferidos no processo 

redox; F a constante de Faraday (96.485 C·mol-1); e A a área do eletrodo (cm2). Observa-se que 

esta reação gera uma quantidade diferente de unidades radicalares na interface destes dois 

eletrodos. Enquanto que na superfície do eletrodo de grafeno são reduzidos e ancorados 8 × 10-11 

mol·cm-2 de ácido benzoico, obtém-se um recobrimento de 8 × 10-10 mol·cm-2 na superfície do 

eletrodo de ouro, remetendo-se à formação de sub-monocamadas na superfície do grafeno. 

Também é relatado por medidas de microgravimetria em cristal de quartzo que outros tipos de 

funcionalização de superfícies de ouro policristalinas com íons iodeto geram o mesmo grau de 

recobrimento na ordem 10-10 mol·cm-2,48 tornando essa abordagem algébrica adequada para a 

quantificação do recobrimento desta funcionalização. Essa diferença do recobrimento nestas duas 

superfícies está provavelmente ligada à estrutura física dos eletrodos. No caso do grafeno, tem-se 

a quebra de ligações  conjugadas e reorganização dos orbitais a hibridizações sp3, o que torna a 

vizinhança dessa funcionalização eletricamente isolada. No caso do ouro, a estrutura cristalina e 

eletrônica do metal em multicamadas permite que a condução elétrica seja mantida mesmo que 

haja a formação de uma ligação entre o átomo do metal na camada da superfície e o átomo de 

carbono do anel aromático.49 Assim, um maior número de sítios capazes de transferir carga no ouro 

propicia a formação de uma camada de funcionalização mais densa (unidades·cm-2). 
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Tabela 3 – Recobrimento das superfícies após funcionalização eletroquímica com ácido benzoico 

Eletrodo Ouro Grafeno 

Recobrimento 

(mol·cm-2) 
8 × 10-10 8 × 10-11 

 

Para avaliar a efetividade do processo de funcionalização covalente, utilizou-se a técnica 

de espectroscopia vibracional na região do infravermelho, a qual permite a visualização de modos 

vibracionais de grupos funcionais característicos à molécula alvo. Ao se utilizar o modo de ATR, 

modos vibracionais referentes à molécula de ácido benzoico como as vibrações de estiramento 

C=O (~1730 cm-1) e C=C (~1600 cm-1)50,51 são identificados em ambos os eletrodos de grafeno e 

ouro eletroquimicamente funcionalizados (Figura 11a,b), diferentemente do grafeno pristino cujas 

vibrações são inativas no espectro de infravermelho (Figura 11c). No caso da superfície de ouro, 

observa-se também a presença de uma forte absorção centrada em 1660 cm-1, atribuída à vibração 

de estiramento da ligação C=O em espécies iônicas na forma de carboxilato. 

 

Figura 11 – Espectros de FTIR dos eletrodos de (a) ouro funcionalizado, (b) grafeno funcionalizado, (c) 

grafeno pristino e (d) filme de PMMA obtidos pelo modo ATR. 
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Tem-se que os sinais presentes no espectro do grafeno não advêm de contaminação de 

resíduos do PMMA utilizado na transferência já que no espectro de um filme deste polímero não é 

observado o modo vibracional de estiramento C=C do ácido benzoico, apenas o intenso modo de 

estiramento da carbonila deste polímero em 1724 cm-1 (Figura 11d).  

 

 

5.2 TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS COM GRAFENO MODIFICADO 

 

O cobre foi usado nestes experimentos devido à sua conhecida estabilidade e mecanismo 

redox52 e também por apresentar contraste nas imagens óticas para os experimentos de microscopia 

ótica. Em um eletrodo de grafeno contendo uma folha recém transferida e sem ter sido submetida 

a nenhum processo de funcionalização, aplicou-se 10 mA·cm-2. Observa-se que a maior parte da 

superfície do eletrodo foi recoberta pelo metal em apenas 60 s, muito embora algumas regiões 

permaneçam com pouco recobrimento do metal. Aplicando-se esta corrente redutora por mais 

tempo, obtinha-se o total recobrimento da folha de grafeno. Observa-se, no entanto, que as partes 

mais próximas do contato elétrico são aquelas onde se tem maior grau de deposição (Figura 12). 

Zuccaro e colaboradores53 observaram que se aplicando um campo elétrico externo, por 

eletroquímica bipolar, no plano paralelo ao da folha de grafeno, os elétrons na folha de grafeno 

tendem a migrar para um dos extremos da superfície. No presente caso, o sentido do campo elétrico 

é aplicado no plano perpendicular ao da folha de grafeno e também se evidencia um deslocamento 

das cargas ao longo do eletrodo devido às cargas serem inseridas por apenas uma das extremidades. 

Logo, esse padrão de deposição deve-se à competição entre dois processos: 1) transferência de 

carga no eletrodo pelo plano da superfície da fonte de cargas (contato elétrico) em direção à região 

menos carregada (extremo oposto do eletrodo); e 2) a transferência de elétrons para fora do plano 

do eletrodo em direção à interface com o eletrólito com contribuições da dupla camada elétrica 

formada.  
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Figura 12 – Micrografia do eletrodo de grafeno (a) recém transferido para o substrato de Si/SiO2, (b) após 

eletrodeposição de cobre aplicando 10 mA·cm-2 por 60 s.  

 

 

 

A fim de se investigar a influência da formação da camada de ácido benzoico no grafeno 

sobre a distribuição de cargas, também foi realizada a eletrodeposição de cobre em um eletrodo de 

grafeno funcionalizado covalentemente com ácido benzoico. Neste estudo, utilizou-se uma 

estratégia para o controle da região submetida à funcionalização covalente isolando-se uma área 

da folha por litografia com resina de nitrocelulose (Figura 13a,b). Visto que a região onde 

previamente havia a resina permaneceu isolada e não foi afetada pela funcionalização, utilizou-se 

esta estratégia de controle espacial para investigar se as cargas em uma folha de grafeno se 

localizam preferencialmente em regiões defeituosas ou pristinas. Nesta etapa, aplicou-se também 

10 mA·cm-2 sobre o eletrodo. A eletrorredução de cobre em eletrodo funcionalizado gera padrões 

de deposição no contorno como o eletrodo é isolado (Figura 13c,d). Esses padrões foram 

reprodutivos e notados em outras três amostras. Dessa forma, tem-se que a transferência de cargas 

prevalece em regiões pristinas ao invés de regiões funcionalizadas na estrutura grafítica. 
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Figura 13 – (a) Ilustração da demarcação litográfica da área exposta à funcionalização e (b) após 

funcionalização e troca da litografia para expor também uma área pristina à deposição de cobre. 

Micrografia de um eletrodo de grafeno (c) recém transferido para o substrato de Si/SiO2 e (d) 

após a deposição de cobre por 10 s depois da funcionalização e remoção da resina isolante. 

 

 
 

Como evidenciado por Banks e colaboradores,30 defeitos na estrutura grafítica 

impulsionam a reatividade do eletrodo pelo aumento da transferência heterogênea de elétrons. No 

entanto, em eletrodos de grafeno tem-se uma estrutura contínua formada por apenas uma camada 

de átomos de carbono hibridizados em sp2, a qual funciona tanto como sítio de transferência de 

elétrons como meio de condução da carga para esses sítios. Quando funcionalizado 

covalentemente, além da passivação da superfície pela adição de uma camada não condutora sobre 

o grafeno que impede estericamente reações locais,54 as regiões afetadas pela funcionalização não 

mais possuem a continuidade dos elétrons  ressonantes, o que dificulta a transferência de carga 

nas regiões onde há funcionalização. 

Essa mudança do perfil de transferência de elétrons com um eletrólito também pode ser 

evidenciada nos espectros de impedância eletroquímica destes eletrodos (Figura 14). De acordo 

com os circuitos elétricos equivalentes, o eletrodo pristino apresenta uma resistência de 

transferência de carga (RTC) de 11 Ω enquanto o eletrodo modificado com ácido benzoico apresenta 

uma RTC um pouco mais alta de 26 Ω. Muito embora esse aumento seja superior a 100% do valor 

encontrado para o eletrodo pristino, a camada de ácido benzoico criada na superfície do eletrodo 
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de grafeno não passiva o eletrodo de forma significativa, apresentando um valor de RTC na mesma 

ordem de grandeza. 

 

Figura 14 – Espectros de impedância eletroquímica dos eletrodos de grafeno pristino e funcionalizado com 

ácido benzoico no processo de transferência de carga em solução equimolar (1 × 10-3 mol·L-1) 

de [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-. As linhas contínuas representam os espectros dos circuitos 

equivalentes simulados para cada eletrodo. Eletrólito suporte: KCl 0,1 mol·L-1, T = 25 ˚C. 
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O valor de RTC é inversamente proporcional ao da constante de transferência heterogênea 

de elétrons (kHET) da superfície.55 Logo, esse aumento na RTC da superfície do grafeno após o 

ancoramento do ácido benzoico faz com que a transferência de elétrons seja mais dificultada, 

possivelmente favorecendo a deposição de cobre nas regiões pristinas do eletrodo de grafeno 

(Figura 13c). 
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5.3 DISTRIBUIÇÃO DA FUNCIONALIZAÇÃO NO GRAFENO 

 

Para o mapeamento químico, utilizou-se também o modo de ATR no microscópio 

equipado com um detector FPA. Esse detector é capaz de fazer a detecção simultânea de espectros 

referentes a 4096 regiões isoladas e, assim, fornecer uma imagem microscópica em função da 

intensidade dos modos vibracionais da espécie de interesse. A amostra de grafeno foi analisada em 

uma região onde se tinha uma porção funcionalizada e uma porção pristina. Esta análise foi 

realizada com o mesmo eletrodo da Figura 9c, um eletrodo funcionalizado com ácido benzoico 

sobre o qual havia cobre depositado (Figura 15a). 

 

Figura 15 – Análise Micro-FTIR de grafeno modificado. (a) Imagem ótica da fronteira entre a região (i) 

funcionalizada e (ii) não funcionalizada com a notável diferença de cobre depositado; (b) 

distribuição do νC-H, (c) espectro FTIR obtido da folha de grafeno funcionalizada com ácido 

benzoico (●) sem e (●) com amplificação de sinal por SEIRA. 
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Em pontos específicos da região analisada são notados espectros com sinais atribuídos a 

vibrações do ácido benzoico, tais como os νC-H em 2958, 2927 e 2853 cm-1 (Figura 15c).56 Atribui-

se a forma intensificada desses sinais na ordem de 8 vezes à presença das nanopartículas metálicas 

depositadas na folha, pois devido à interação do vetor campo elétrico do estiramento da molécula 

com a superfície metálica tem-se a amplificação da absorção de radiação infravermelho (Figura 

16), fenômeno conhecido com SEIRA (do inglês: Surface Enhanced Infrared Absorption).36,57 

Através da distribuição destes sinais ao longo da região analisada (Figura 10d), evidencia-se que a 

região mais densamente coberta por cobre eletrodepositado não apresenta os referidos modos 

vibracionais. Na região onde há menos cobre eletrodepositado, confirma-se a presença de ácido 

benzoico, no entanto, sem uma distribuição uniforme da funcionalização, em que se observa a 

concentração dessas moléculas em regiões específicas do eletrodo. Indiretamente, isso evidencia 

uma disformidade na distribuição de elétrons na folha de grafeno quando um sobrepotencial é 

aplicado no eletrodo, visto que, através do mecanismo apresentado na Figura 8c, a formação do 

radical e o subsequente ataque à superfície de carbono depende da transferência de elétrons do 

eletrodo ao íon diazônio presente na interface do eletrodo. 

 

Figura 16 – Fenômeno de amplificação por ressonância do campo elétrico da ligação com o campo elétrico 

dos plásmons da superfície metálica. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.4 EFEITO DA FUNCIONALIZAÇÃO NAS PROPRIEDADES TOPOGRÁFICAS E ÓTICAS 

DO GRAFENO 

 

A topografia do eletrodo de grafeno em uma região de fronteira com o substrato de SiO2, 

sobre o qual ele se encontra suportado, mostra que a folha de grafeno apresenta uma altura média 
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de 1,3 nm (Figura 17a,c), condizente com folhas pristinas de grafeno-CVD.58,59 A varredura s-

SNOM coletada simultaneamente à varredura topográfica apresenta o contraste da resposta ótica 

de infravermelho de banda-larga da região de fronteira entre a heteroestrutura grafeno/SiO2 e 

apenas a superfície exposta de SiO2, em que a heteroestrutura contendo grafeno aparenta ter uma 

resposta ótica muito maior que o SiO2 (Figura 17b).  

 
Figura 17 – Análise s-SNOM da folha de grafeno pristino. (a) Imagem de AFM da folha de grafeno em uma 

fronteira com a superfície de SiO2. (b) Imagem de infravermelho de banda-larga coletada 

simultaneamente à varredura de AFM. (c) Perfis topográfico e ótico da mesma região (linha 

contínua em ambas imagens) da região de fronteira da folha de grafeno com o substrato de SiO2. 

 

 

Quantitativamente, a Figura 16b apresenta uma distribuição espacial do valor absoluto da 

amplitude da interação da luz com o material analisado demodulado à segunda harmônica da 

frequência de trabalho do cantilever do microscópio (s2
superfície

), tomando-se uma superfície de 

ouro como referência (s2
Au): 

 

s() =
s2

superfície
()

s2
Au()

 (3) 

 

O aumento relativo da resposta ótica da heteroestrutura é calculado em relação ao sinal 

obtido para o substrato de SiO2 exposto diretamente à radiação (s2
SiO2):  

 

s() =
s2

superfície
()

s2
SiO2()

 (4) 
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A heteroestrutura grafeno/SiO2 apresenta um aumento de 30% em relação ao substrato de 

SiO2 (Figura 17c). Essa elevação da resposta ótica nesse tipo de heteroestrutura é bem conhecida 

na literatura e foi primeiramente observada por Basov e colaboradores59 que atribuíram esse 

fenômeno como um efeito do acoplamento dos plásmons de Dirac do grafeno aos fônons da 

estrutura do SiO2, fazendo com que mais fótons sejam absorvidos do que na superfície de SiO2 

isolada. O aumento de sinal ótico utilizando-se grafeno também se estende a outras 

heteroestruturas, já sendo relatado também para grafeno/h-BN,60 grafeno/PbZr0.3Ti0.7O3
61 e 

grafeno/PMMA.62 

Após a funcionalização covalente do eletrodo de grafeno com o ancoramento de unidades 

de ácido benzoico, observa-se um aumento de aproximadamente 4 nm no seio basal da folha de 

grafeno. Na borda da folha, esse aumento é mais acentuado e chega a ser 10 nm mais alta que a 

folha de grafeno pristina (Figura 18a,c), caracterizando o conhecido “efeito de borda” de 

superfícies. Nesse caso, a funcionalização se concentra nessa região e se estende por 180 nm ao 

longo do seio basal da folha do grafeno, sendo possível assim estimar o quanto da folha de grafeno 

é afetado pelo efeito de borda. 

 

Figura 18 – Análise s-SNOM da folha de grafeno funcionalizada com ácido benzoico. (a) Imagem de AFM 

da folha de grafeno funcionalizada em uma fronteira com a superfície de SiO2. (b) Imagem de 

infravermelho de banda-larga coletada simultaneamente à varredura de AFM. (c) Perfis 

topográfico e ótico da mesma região (linha contínua em ambas imagens) da região de fronteira 

com o substrato de SiO2 da folha de grafeno funcionalizada. 
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Há muito tempo tem-se a discussão sobre a existência do chamado “efeito de borda”. 

McCreery desde os anos 80 propunha que a reatividade em superfícies de grafite é decorrente dos 

defeitos na estrutura do carbono.26 Esta ideia tem sido questionada quando aplicado a grafeno por 

recentes estudos de Unwin e colaboradores, que por estudos conduzidos com a técnica de 

microscopia de varredura eletroquímica (SECCM, do inglês: scanning electrochemical cell 

microscopy) apontaram para uma indiferença na resposta de corrente elétrica referente a reações 

redox ocorridas nas bordas de uma folha de grafeno.63 No entanto, como observado neste caso de 

funcionalização eletroquímicamente induzida de folhas de grafeno, observa-se uma preferência 

para a transferência de elétrons nas regiões de borda no grafeno. 

A resposta ótica relativa à heteroestrutura também muda consideravelmente após o 

ancoramento de ácido benzoico no grafeno. Embora na região basal da folha ainda se observe um 

ganho na resposta ótica, esse ganho diminui para apenas 9% em relação ao SiO2. Esse decréscimo 

do acoplamento dos plásmons do grafeno com os fônons do SiO2 é compreendido pelo conceito da 

funcionalização utilizada. Uma vez que o ataque radical de ácido benzoico na folha quebra uma 

ligação dupla, a estrutura do grafeno não mais possui uma continuidade de orbitais  o que 

possivelmente afeta a distribuição das partículas e também o acoplamento plásmon/fônon que 

fornece o aumento da absorção ótica na região do infravermelho (Figura 19). 

Um fenômeno diferente acontece na região de borda da folha de grafeno. O aumento de 

absorção ótica que existe na folha de grafeno pristina não mais é observado e, pelo contrário, 

observa-se um decréscimo desse sinal relativo ao substrato de SiO2 em 11%. Esse fenômeno deve-

se a três fatores inerentes ao ancoramento da funcionalização. Em primeiro, de forma semelhante 

ao que acontece no seio basal da folha de grafeno, a funcionalização interfere na organização dos 

orbitais  e dificulta o acoplamento plásmon/fônon. Em segundo, as espécies ancoradas na folha 

de grafeno sendo matéria orgânica naturalmente refletem menos radiação que o substrato de SiO2.
64 

E terceiro, devido à funcionalização ocorrer com maior intensidade na região de borda da folha, 

mais matéria se acumula nesta região e uma espécie de barreira ótica é formada nesta região, em 

que mais dificilmente o feixe de radiação infravermelho atravessa a folha de grafeno 

funcionalizado para atingir a camada de SiO2 que está abaixo. 
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Figura 19 – Esquema ilustrativo da heteroestrutura (a) grafeno/SiO2 e (b) grafeno funcionalizado/SiO2 com 

as partículas que quando interagem de forma construtiva fornecem o aumento da interação com 

a radiação infravermelho. Quando há a destruição da estrutura contínua dos elétrons ressonantes 

na estrutura do grafeno, tem-se a perda do acoplamento e apenas as partes que permanecem 

intactas que continuam com um acoplamento fônon/plásmon efetivo. 

 

  

Fonte: Autoria própria 
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6 CONCLUSÃO 

 

A metodologia utilizada para funcionalização covalente de grafeno mostrou-se adequada, 

uma vez que as vibrações características do agente modificador ácido benzoico (ex.: νC=O e         

νC-H) foram identificadas nos espectros de FTIR dos eletrodos de grafeno modificados. A análise 

dos padrões de eletrodeposição de cobre sobre folhas de grafeno mostra que o transporte de carga 

na folha é intrinsecamente dependente do tamanho do eletrodo. Adicionalmente, evidenciou-se que 

a imobilização de uma camada orgânica, neste caso de ácido benzoico covalentemente ligado, 

reduz a reatividade eletroquímica do grafeno. Uma vez que esses defeitos quebram a continuidade 

dos elétrons  ressonantes, há o prejuízo no caráter condutor desse material além da formação de 

um revestimento orgânico que aumenta a resistência à transferência heterogênea de elétrons, 

tornando preferencial a transferência eletrônica em regiões pristinas da folha de grafeno. 

Identificadas tais vibrações, observou-se por micro-FTIR com o auxílio da intensificação 

de sinal (efeito SEIRA) com a presença de nanopartículas metálicas que os sinais atribuídos ao 

ácido benzoico não se distribuem uniformemente ao longo da folha de grafeno, existindo pontos 

específicos onde essas moléculas se concentram. Por s-SNOM, foi verificado que de fato a 

funcionalização não ocorre uniformemente na folha de grafeno e, sendo esta funcionalização 

dependente da aplicação de cargas no eletrodo, há uma prevalência para a concentração das cargas 

nas bordas da folha em condição de sobrepotencial. A estratégia seguida utilizando-se a técnica de 

micro-FTIR foi bem sucedida, mostrando-se capaz de detectar vibrações de grupos funcionais de 

agentes funcionalizantes, tornando-se uma potencial técnica para o estudo de outras moléculas 

ancoradas em grafeno como mediadores redox e proteínas. 
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Capítulo II – Microespectroscopia FTIR multiplex acoplada a 

eletroquímica para o estudo de heteroestruturas redox com 

resolução espacial 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Transições eletrônicas, excitação de elétrons e vibrações moleculares são fenômenos 

moleculares importantes para o entendimento do comportamento dos compostos químicos em um 

determinado ambiente. Esses fenômenos são corriqueiramente estudados por espectroscopia, cujo 

intuito é a interação de fótons com as moléculas para o fornecimento de energia para a ativação do 

fenômeno em estudo. Em particular, a espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) fornece 

informações em detalhe de como a molécula se comporta, principalmente quanto à quebra das 

ligações incialmente existentes e a formação de novas ligações. Também, esta técnica pode 

fornecer informação de como as moléculas se organizam quando orientadas em uma superfície, 

dependendo do ângulo na qual a luz interage mais eficientemente com a vibração analisada.65 

A técnica de espectroscopia no infravermelho vem sendo vastamente aplicada 

principalmente pelo desenvolvimento de instrumentação que permite a análise de estruturas cada 

vez menores.66,67 Com o auxílio de lentes de microscópios para a focalização do feixe de radiação 

na amostra, atualmente atinge-se uma resolução espacial na ordem de micrômetros,35 o que vem 

sendo útil para o estudo de microestruturas que eram dificilmente analisadas com os instrumentos 

padrões cujo calibre mínimo alcançado geralmente encontra-se na ordem de milímetros de 

diâmetro. 

Técnicas espectroscópicas acopladas com eletroquímica,68 por sua vez, tem sido uma 

importante ferramenta para o estudo de fenômenos moleculares na interface de eletrodos, esteja a 

molécula em solução ou adsorvida na superfície do eletrodo uma vez que se possibilita um controle 

energético do sistema pela aplicação de potencial elétrico à superfície estudada. O acoplamento de 

micro-FTIR à eletroquímica já foi relatado69 e demonstra-se em alguns poucos exemplos o estudo 

de micropartículas a alteração composicional das mesmas.69,70,71,72 Estes estudos, no entanto, são 

conduzidos com análises de pontos únicos, em que em uma única região da amostra é analisada 

sem resolução espacial. 

Neste segundo capítulo dessa dissertação, apresenta-se uma nova configuração 

instrumental que acopla a microespectroscopia FTIR multiplex a medidas eletroquímicas por meio 

da otimização de um porta amostra para FTIR por reflexão que atua como uma célula 

eletroquímica, onde se tem uma minimização dos interferentes do sistema, principalmente da água 

que tem um papel primordial na composição do eletrólito. Por meio da análise de uma superfície 
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composta pelo composto de coordenação azul da Prússia, analisou-se o comportamento das 

vibrações simultaneamente de diversos pontos de uma parte de composição heterogênea do 

eletrodo verificando-se a atividade das vibrações do ligante cianeto frente à mudança do potencial 

aplicado sobre o eletrodo de trabalho com resolução espacial, analisando em qual região havia 

atividade eletroquímica no eletrodo. 
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2 REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 ESPECTROSCOPIAS ACOPLADAS À ELETROQUÍMICA 

 

O acoplamento de instrumentações analíticas em química é um interessante conceito que 

permite a obtenção de múltiplas informações por análises simultâneas. O exemplo mais comum de 

acoplamento instrumental é feito com técnicas cromatográficas que separa os constituintes de uma 

amostra complexa e cada fração é analisada individualmente por técnicas espectrométricas, como 

por exemplo a cromatografia a gás acoplada com espectrometria de massas (GC-MS, do inglês: 

gas chromatography-mass spectrometry) e a cromatografia líquida acoplada a ressonância 

magnética nuclear (LC-NMR, do inglês: liquid chromatography-nuclear magnetic resonance). 

Com técnicas eletroquímicas, o acoplamento permite a modulação energética do sistema interfacial 

de um eletrodo e tanto os produtos gerados quanto a modificação na estrutura do eletrodo podem 

ser analisados por espectroscopia simultaneamente, seja ela na região do ultravioleta e visível (UV-

VIS), no infravermelho (FTIR, do inglês: Fourier transform infrared) ou na espectrometria de 

massas (DEMS, do inglês: differential electrochemical mass spectrometry). 

Por exemplo, com a utilização de espectrometria de massas acoplada à eletroquímica 

(Figura 20), nosso grupo relatou o mecanismo que governa a sequência reacional de oxidação do 

etanol a acetaldeído catalisada pela enzima álcool desidrogenase (ADH). A espectrometria de 

massa foi capaz de detectar o acetaldeído que é o produto desta oxidação enquanto que a cinética 

da oxidação do cofator NADH foi paralelamente quantificada eletroquimicamente pela intensidade 

da corrente faradaica.73 

A espectroscopia na região do infravermelho é uma ferramenta bem útil no estudo do 

comportamento de moléculas sob diferentes condições, uma vez que a energia necessária para 

vibrar ligações moleculares e intermoleculares pode ser alcançada com fótons desta região do 

espectro eletromagnético.74 Mudanças estruturais importantes podem ser analisadas pelo espectro 

de infravermelho, como a forma como moléculas interagem com superfícies75 e como proteínas se 

estruturam tridimensionalmente no que diz respeito à organização das cadeias de aminoácidos.76 
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Figura 20 – Configuração experimental do acoplamento de uma célula eletroquímica em um espectrômetro 

de massas para análise por DEMS. 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Souza, 201773 com permissão da Royal Society of 

Chemistry. 

 

Com a possibilidade de se analisar também a formação e a quebra de ligações e mudança 

na conformação das ligações de uma molécula, o acoplamento a técnicas eletroquímicas 

proporciona o controle do sistema adequado no fornecimento de energia para o processamento das 

reações na interface de um eletrodo. Essa abordagem é bastante interessante para casos de estudos 

de mecanismos reacionais em eletrocatálise. Como exemplo, a eletrooxidação de metanol em 

eletrodos de platina vem sendo investigada, onde por aplicação sequencial de potencial elétrico 

tem-se o monitoramento do espectro do metanol, observando-se a oxidação parcial a monóxido de 

carbono (CO) e por fim a oxidação a dióxido de carbono (CO2) (Figura 21). 

 
Figura 21 – Oxidação de CO observada por espectroeletroquímica FTIR. (a) Espectros mostrando o 

consumo do CO e formação de CO2. (b) Perfil de evolução das bandas como função do potencial 

aplicado. 

 
Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Lin, Iwasita e Vielstich, 199968 com permissão da American 

Chemical Society. 
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2.2 MICROESPECTROSCOPIA EM SISTEMAS CONTROLADOS POR ELETROQUÍMICA 

 

Avanços no preparo de amostra e dos próprios porta-amostras tem permitido a análise de 

superfícies eletródicas por microscopia FTIR. Um exemplo bem recente é o estudo de cristais 

individuais de uma espécie de enzima hidrogenase, cujo centro metálico é uma estrutura que 

contém ligantes CO e CN coordenados a átomos de ferro e níquel.70 Neste estudo, os autores 

demonstram o estudo da conformação da enzima em diferentes estados de oxidação (Figura 22). 

 

Figura 22 – Microespectroeletroquímica FTIR de cristais de NiFe hidrogenase. (a) Imagem microscópica 

do cristal da enzima em forma de bastão. Em destaque, a área sobre a qual coletou-se espectros 

de FTIR. (b) Espectro de FTIR do cristal (i) com o espectro de referência em -359 mV e (ii) com 

o espectro de referência em +241 mV. 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Ash et al., 201770 com permissão da Royal Society of 

Chemistry. 

 

Em configurações semelhantes, a espectroeletroquímica micro-FTIR já foi empregada no 

estudo dos produtos da descarga de baterias com eletrodos de estanho72 e grafite,71 evidenciando o 

efeito da solvatação dos íons lítio nas bandas do eletrólito é seu quelante. Em outro exemplo, Zhou 
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e colaboradores69 estudaram o mecanismo de envenenamento de microeletrodos de platina devido 

à adsorção do intermediário CO da eletrooxidação de metanol a CO2 na superfície do eletrodo, em 

que é evidenciado que a distribuição do CO na superfície do eletrodo não é uniforme, sendo mais 

provável a existência de ilhas de concentração da espécie adsorvida. 

Muito embora estes estudos tenham utilizado configurações instrumentais desenvolvidas 

para análises in-situ de micro-FTIR, estas medidas foram desempenhadas em sistemas limitados à 

aquisição de pontos individuais em cada análise. Portanto, neste trabalho, é apresentada uma nova 

configuração multiplex que permite a obtenção simultânea de 4096 pontos por medida sob controle 

do estado de oxidação da superfície, como será apresentado nos resultados. 

 

2.3 O COMPOSTO AZUL DA PRÚSSIA 

 

O azul da Prússia (AP) é um complexo de coordenação binucleado cujos centros metálicos 

de ferro com números de oxidação 2+ e 3+ encontram-se coordenados a ligantes cianeto que fazem 

ponte entre os dois centros metálicos (Figura 23).77 As pontes de cianeto permitem uma 

comunicação eletrônica entre os centros metálicos (MMCT – do inglês: metal-metal charge 

transfer) cuja energia coincide com fótons da região visível do espectro eletromagnético, 

conferindo uma coloração azulada intensa que conferiu por muitos anos sua principal aplicação em 

tintas e corantes.78,79 

 

Figura 23 – Estrutura cristalina do AP. Esferas coloridas representam os átomos de: (●) Fe3+, (●) Fe2+, 

(●) C, (●) N. 

 

Fonte: Autoria própria 
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As propriedades eletrônicas e vibracionais desse composto podem ser moduladas de 

acordo com o estado de oxidação dos centros metálicos de ferro, em que se tem as estruturas 

[Fe2+Fe2+(CN)6]
2-, [Fe2+Fe3+(CN)6]

- e [Fe3+Fe3+(CN)6], conhecidos como branco da Prússia (BP), 

azul da Prússia (AP) e verde de Berlim (VB), respectivamente.77 Estes processos de interconversão 

entre os estados de oxidação são bem conhecidos e por voltametria cíclica é possível se observar 

dois processos redox bem definidos e independentes: BP ⇌ AP, AP ⇌ VB (Figura 24a). 

Dependendo do estado de oxidação dos átomos de ferro, tanto o processo de transferência de carga 

é alterado quanto as vibrações do ligante cianeto se ajustam a esse processo, modificando seus 

sinais de estiramento nos espectros de FTIR e também as transições eletrônicas e a coloração do 

filme de AP (Figura 24b).80 

 

Figura 24 – (a) Voltamograma cíclico típico do AP em eletrólito de KCl. (b) Espectros eletrônicos na região 

do visível aplicando-se diferentes potenciais no filme de AP: (i) -0,3; (ii) +0,5; e (iii) +1,4 V. 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Itaya, Akahoshi e Toshima80 com permissão da 

Electrochemical Society. 

 

 

 

  



60 
 

3 OBJETIVOS 

 

Em face à vasta utilidade das análises de microespectroscopia por imageamento na região 

do infravermelho, busca-se o desenvolvimento de uma nova configuração instrumental que permita 

o estudo do espectro de infravermelho de heteroestruturas em superfícies com o controle energético 

do sistema atingido através de modulação eletroquímica de forma que as mudanças da composição 

de diversas regiões de uma amostra heterogênea sejas monitoradas simultaneamente. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Todas as vidrarias e substratos foram previamente limpos de modo a evitar alguma 

contaminação nos experimentos. As soluções foram preparadas com água ultrapura com 

resistividade 18,2 MΩ∙cm. Os experimentos foram realizados com os reagentes listados na Tabela 

3 e os equipamentos listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Reagentes e materiais utilizados nos experimentos 
Reagente Procedência 

Hexacianoferrato (III) de potássio Sigma-Aldrich® 

Ácido clorídrico Fluka® 

Janela de fluoreto de cálcio Thorlabs® 

Cloreto de potássio Synth® 

Filme de PVC Nedo® 

Lâmina de vidro recoberta com ouro Sigma-Aldrich® 

Cloreto de ferro (III) hexahidratado Sigma-Aldrich® 

Poliestireno Sigma-Aldrich® 

 

Tabela 5 – Equipamentos utilizados nos experimentos 
Equipamento Fabricante 

Microscópio Hyperion 3000 acoplado ao espectrômetro de infravermelho Vertex 70v Bruker® 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT128N Autolab® 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DE UMA CÉLULA ELETROQUÍMCA ACOPLADA AO 

MICROSCÓPIO FTIR 

 

O passo crucial para o acoplamento das medidas eletroquímicas às espectroscópicas é a 

utilização de um porta-amostra que também funcione como célula eletroquímica. Para isso, foi 

construída uma célula eletroquímica customizada de politetrafluoretileno (PTFE) na qual fosse 

possível a incidência do feixe de radiação infravermelha no eletrodo (Figura 25). Devido à forte 

interferência da água nas medidas de infravermelho, a camada de eletrólito teve que ser reduzida a 

alguns micrômetros de espessura. Esse filme de eletrólito foi alcançado pressionando-se uma janela 

transparente de fluoreto de cálcio (CaF2) contra a superfície do eletrodo.  
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Figura 25 – (a) Configuração instrumental para o acoplamento das medidas microespectroscópicas com o 

controle eletroquímico da superfície analisada. (b) Corte em secção transversal do porta amostra 

detalhando os componentes da célula eletroquímica. Partes do porta amostra: (c) parte superior, 

(d) câmara inferior e (e) janela de CaF2 que se ajusta na parte superior. (f) Fotografia do sistema 

montado e com os eletrodos conectados. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

(f) 



63 
 

Os espectros foram obtidos no modo de reflexão utilizando a lente objetiva Schwarzschild 

de 15× de magnificação, acumulando-se 32 interferogramas a uma resolução espectral de 4 cm-1. 

O controle eletroquímico foi realizado aplicando-se uma varredura de potencial em estado 

estacionário na janela de -0,2 a 0,4 V vs Ag/AgClsat em intervalos de 0,1 V, em que cada potencial 

foi aplicado fixo por 180 s e os espectros coletados logo antes da troca de potencial. O espectro de 

referência foi coletado no eletrodo aplicando-se um sobrepotencial de -0,2 V vs Ag/AgClsat. 

 

4.2 MEDIDA DA INTERFERÊNCIA DA ÁGUA NO SINAL ESPECTROSCÓPICO DE 

INFRAVERMELHO 

 

Realizou-se medidas no modo de reflexão com um filme de PE em ouro. Este filme foi 

obtido pela evaporação a temperatura ambiente de 1 µL de uma solução de 1 mg·mL-1 do polímero 

em tolueno gotejada sobre um espelho de ouro.  

Para investigar a influência da camada de água no espectro de infravermelho, foram 

coletados diversos espectros de feixe único sem qualquer tratamento nem subtração de brancos. 

Por meio do empilhamento de vários espaçadores de PVC (9 µm) entre o filme de PE e a janela de 

CaF2, foi possível modular e quantificar tanto a altura da camada de água sobre a qual o feixe de 

radiação infravermelho passa quanto o efeito na intensidade do feixe que alcança o detector. 

 

4.3 ELETROSÍNTESE DOS FILMES DE AZUL DA PRÚSSIA 

 

Os eletrodos de trabalho foram modificados por meio da deposição de filmes de azul da 

Prússia conforme procedimento anteriormente relatado por Neff.81 Em uma solução contendo 25 

mmol·L-1 de Hexacianoferrato (III) de potássio (K3[Fe(CN)6]) e 25 mmol·L-1 de cloreto de ferro 

(III) (FeCl3) em pH 2,0 corrigido com ácido clorídrico (HCl). Utilizando esta solução como 

eletrólito em uma célula galvanostática, utilizou-se uma lâmina de vidro recoberta com ouro como 

cátodo e um fio de platina como ânodo e aplicou-se uma densidade de corrente de 40 µA·cm-2 por 

60 segundos. Para se obter uma heteroestrutura com contraste tanto na microscopia ótica quanto 

nos mapas de infravermelho, isolou-se uma região do eletrodo de ouro para esta região não entrar 

em contato com o eletrólito e assim o azul da Prússia não ser depositado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ELETRODO DE OURO MODIFICADO COM AZUL DA PRÚSSIA 

 

A eletrodeposição de A azul da Prússia (AP) consiste na aplicação de corrente elétrica 

para proporcionar a redução dos íons Fe3+ a Fe2+ e assim estes últimos prontamente se coordenam 

ao íon hexacianoferrato (III) formando a estrutura cristalina insolúvel do complexo AP devido a 

sua baixíssima constante de solubilidade (kps = 3,0 × 10-41),82 como descrevem as seguintes 

equações: 

 

Fe3+ + e- ⇌ Fe2+  (3) 

Fe2+ + [Fe3+(CN)6] + K+ ⇌ K[Fe2+Fe3+(CN)6]  (4) 

 

Após a aplicação da corrente redutora, imediatamente se observa a formação de um filme 

de coloração azul bem intensa na superfície do eletrodo, característica do complexo de AP. A 

análise do espectro de infravermelho deste filme mostra absorções características deste composto 

(Figura 26), tais quais as vibrações de estiramento vC≡N em 2059 cm-1 e vFe–ligante em 602 cm-1 e a 

vibração de deformação da unidade Fe–C≡N em 499 cm-1.83 

 

Figura 26 – Espectro de infravermelho do filme de azul da Prússia eletrodepositado em eletrodo de ouro em 

modo ATR. 
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Conforme mostra a Figura 27a, a varredura por voltametria cíclica na janela de -0,2 a 1,0 

V apresenta apenas dois processos de oxidação e apenas um processo de redução, não condizendo 

com voltamogramas cíclicos de azul da Prússia, em que se tem dois processos de redução e dois de 

oxidação que cada par é atribuído a um centro de ferro na estrutura desse complexo. Esse perfil 

pode ser advindo dos processos de oxidação e redução do ouro sobre o qual o filme está depositado 

que se sobrepõem ao do filme de AP nesta faixa de potencial analisada. Limitando-se a janela de -

0,2 a 0,5 V, é possível observar um processo quase-reversível com potencial de meia onda em E0 

= 0,22 V (Figura 27b), característico da interconversão da espécie branco da Prússia (BP – 

[Fe2+Fe2+(CN)6]) ao azul da Prússia, conforme descreve a equação 5. 

 

K2[Fe2+Fe2+(CN)6] ⇌ K[Fe2+Fe3+(CN)6] + K+ + e-  (5) 

 

Figura 27 – Voltamogramas cíclicos do eletrodo de ouro modificado com azul da Prússia nas janelas de 

varredura (a) -0,2 a 1,0 V e (b) -0,2 a 0,5 V à velocidade de varredura: 0,025 V·s-1. Eletrólito 

suporte: KCl 1,0 mol·L-1 e T = 25 ˚C. 
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A observação clara deste processo isolado remete que existe uma independência dos 

processos redox de cada um dos centros de ferro na estrutura do AP.79 Ainda mais, que o ouro não 

age como interferente para as análises eletroquímicas nesta última janela de varredura do potencial, 

(a) (b) 
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uma vez que a redução que ocorre 0,33 V depende que primeiramente ocorra a oxidação do ouro 

em potenciais mais elevados. 

Monitorando-se a evolução das bandas vibracionais em função do sobrepotencial aplicado 

no eletrodo modificado é observada uma correlação com os padrões vibracionais dos derivados do 

AP (Figura 28). Usando um sentido positivo na varredura de potencial, observa-se o efeito da 

oxidação do centro metálico deste complexo de coordenação na vibração do ligante C≡N, sendo os 

dois sinais existentes em 2050 e 2100 cm-1 atribuídos ambos à ligação C≡N mas quando 

coordenados à diferentes configurações eletrônicas do centro de ferro do complexo, sendo 

referentes às referidas ligações nas unidades Fe2+
(spin-alto)–C≡N–Fe2+ e Fe3+–C≡N–Fe2+.84 

 

Figura 28 – Espectroeletroquímica FTIR do filme de AP em ouro na janela de -0,2 a 0,4 V. T = 20 ˚C e 

eletrólito suporte: KCl 1,0 mol·L-1. 
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5.2 INTERFERÊNCIAS EM ANÁLISE MICROESPECTROSCÓPICA DE INFRAVERMELHO 

EM MEIO AQUOSO 

 

A água possui grande influência no sinal de infravermelho e, portanto, um conhecimento 

da extensão da interferência deste componente do sistema faz-se necessário, principalmente por ela 
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desempenhar o importante papel do meio no qual os íons do eletrólito de suporte e até mesmo o 

analito estão dissolvidos ou dispersos. Em vasta maioria em termos de concentração, 

aproximadamente 56 mol·L-1, as regiões do espectro onde as vibrações características de vO-H 

(~3400 cm-1) e O-H (~1650 cm-1) impossibilitam a observação de outros sinais que possivelmente 

adviriam do analito. 85 Por essa razão, busca-se trabalhar nas regiões conhecidas como “livre-de-

água” e assim observar os sinais mais claramente e sem interferência. 

Uma outra alternativa para evitar a interferência da água nessas regiões supracitadas é o 

emprego de água deuterada (D2O) no lugar da água. Devido às massas atômicas serem maiores, a 

constante vibracional da ligação muda e os modos vibracionais agora vO-D e O-D se deslocam 

para menores números de onda, tendo picos centrados em ~2500 e ~1200 cm-1, respectivamente86 

(Figura 29), o que possibilita a visualização de grupos funcionais diferentes dos da água nessas 

regiões.  

 

Figura 29 – Espectros de FTIR característicos da água (H2O) e da água deuterada (D2O), indicando os 

deslocamentos dos sinais referentes à troca isotópica nas vibrações de (→) estiramento vO-H 

para vO-D e (→) deformação O-H para O-D. 

 

Fonte: Adaptação de Macedo (2017) a partir de Quaroni e Zlateva, 201186 com permissão da Royal Society 

of Chemistry. 

 

Além das regiões onde a água possui intensa absorção devido aos modos vibracionais, sua 

presença no meio analisado acarreta também em perda de intensidade da radiação infravermelha 

como uma função exponencial do caminho percorrido (equação 6), uma vez que ondas 
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eletromagnéticas naturalmente dissipam energia quando penetram algum meio, de acordo com a 

lei de Beer-Lambert:87 

 

I

I0
= e−αλ·L  (6) 

 

sendo I e I0 a intensidade dos feixes refletido e incidido, respectivamente;  o coeficiente de 

absorção do meio em um determinado número de onda (cm-1) e L o caminho percorrido pelo 

feixe.88 Esta questão foi abordada para se determinar qual a extensão da interferência do eletrólito 

nas medidas de micro-FTIR. Nesse intuito, uma série de medidas foi realizada variando-se a altura 

da camada de eletrólito e então do caminho ótico no qual o feixe de radiação infravermelho 

passaria. 

Um filme de PE foi utilizado como sonda para estas medidas devido a seus intensos e 

característicos sinais de vC-H e também por ser possível a obtenção de filmes insolúveis em água. 

Qualitativamente, observa-se de maneira clara a interferência da água tanto nas imagens visíveis 

quanto no mapeamento por micro-FTIR. As imagens visíveis tornam-se mais embaçadas quando 

um fino filme de água é formado pressionando uma janela de CaF2 no filme de PE (Figura 30a,d 

“i”), um indicativo dos fenômenos de espalhamento e absorção de radiação pelo meio líquido. Nos 

espectros referentes a esse sistema, fica evidente a interferência da água no espectro resultante. 

Enquanto no sistema sem a presença do líquido sobre o filme de PE o espectro apresenta uma linha 

de base linear e os picos de absorção relativos aos modos vibracionais de estiramento vC=C-R do 

anel aromático do PE em 1493 e 1454 cm-1 aparentes (Figura 30a “ii”), o espectro resultante do 

sistema com a presença de água sobre o filme de PE apresenta padrões de espalhamento de radiação 

principalmente pela forma ondulada da linha de base tanto na região (1) sem o filme de PE quanto 

na região com o filme do polímero (2) (Figura 30b “ii”). 

Mesmo com a conhecida interferência da água em medidas de infravermelho, a otimização 

do porta amostra assim como da própria amostra analisada permitiu a obtenção de espectros de 

qualidade. Destes espectros, é possível construir mapas de distribuição da intensidade do sinal de 

absorção dos modos vibracionais de estiramento vC=C-R do PE e é obtido um mapa químico com 

distinção entre as regiões com e sem o PE (Figura 30b “iii”), viabilizando a análise 

microespectroscópica de infravermelho em sistemas aquosos. 
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Figura 30 – Filme de PE em substrato de Si/SiO2 (a) sem interferentes e (b) com um fino filme de água 

obtido pressionando-se uma janela de CaF2 diretamente contra o filme de PE. (i) Imagem ótica, 

(ii) espectros de FTIR coletados nas regiões (1) sem e (2) com PE e (iii) mapas da distribuição 

da intensidade do sinal em 1493 cm-1. 
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É importante mencionar que, mesmo sendo tecnicamente transparente à radiação esta 

fração do espectro eletromagnético, cristais de CaF2 absorvem parte da radiação que é transmitida 

através deles. A transparência destes cristais se limita até aproximadamente 1010 cm-1, ponto esse 

em que 50% da radiação é absorvida pela janela de CaF2 (Figura 31). No intervalo analisado na 

faixa do infravermelho médio, a janela também absorve parte da radiação e normalmente 10% da 

intensidade da radiação deixa de chegar ao detector do espectrômetro, fato esse que a faz um 

elemento adequado para análise espectral na região do infravermelho médio (4000 – 400 cm-1). 

 

 

 

(i) 

(i) 
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(ii) 

(iii) 
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Figura 31 – Espectro de infravermelho do CaF2 mostrando o limite utilizável desta janela como componente 

transparente à radiação eletromagnética. 
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Na Figura 32a, apresenta-se a mudança do perfil espectral do filme de PE ao se adicionar 

interferência tanto da água quanto da janela de CaF2. Apenas pondo a janela de CaF2 de 3 mm de 

espessura no caminho do feixe, há uma perda de 53% da intensidade absoluta do sinal que chega 

no detector. Com o aumento do número de espaçadores empilhados entre a janela de CaF2 e o filme 

de PE, cria-se um espaço que é preenchido com água e assim pôde-se quantificar a interferência 

deste componente do sistema na microespectroscopia na região do infravermelho. Como predito 

pela equação 6, observa-se um decaimento exponencial da intensidade do feixe refletido ao passo 

que se aumenta a altura da camada de água sobre o filme de PE (Figura 32b). Aplicando-se essa 

função exponencial na intensidade observada para o número de onda de 2926, encontra-se um  

de 624 cm-1, concordante com os valores relatados por Downing e Williams.89 
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Figura 32 – Efeito da camada de eletrólito na intensidade do sinal de infravermelho. (a) Sinal de feixe único 

(●) sem interferentes, (●) com apenas 3 mm de CaF2, (●) 3 mm de CaF2 + 9 µm de H2O, (●) 3 

mm de CaF2 + 18 µm de H2O, (●) 3 mm de CaF2 + 27 µm de H2O, (●) 3 mm de CaF2 + 36 µm 

de H2O, (●) 3 mm de CaF2 + 45 µm de H2O. (b) Decaimento exponencial do sinal de 

infravermelho em função da altura da camada de eletrólito no número de onda de 2926.
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Observa-se que o sinal advindo do PE ainda se sobressai à sobreposição do sinal da água 

quando se trabalha com uma camada de água de até 18 µm de espessura, muito embora haja uma 

perda de 71% da intensidade da radiação que chega no detector em comparação com o sistema sem 

a água como parte do caminho ótico do feixe. Utilizando uma camada líquida de 27 µm, tem-se a 

perda de 90% da radiação e o espectro correspondente não mais apresenta distinção dos sinais 

provenientes do filme de PE em relação ao intenso e vasto sinal do estiramento da ligação O-H da 

água. 

 

 

5.3 ACOPLANDO MICROESPECTROSCOPIA FTIR COM ELETROQUÍMICA 

 

Nestes experimentos, um espelho de ouro (eletrodo) foi modificado por meio da 

eletrodeposição de AP e utilizado como eletrodo de trabalho. Os espectros de FTIR desse eletrodo 

(Figura 33) mostram assinaturas vibracionais relativas ao ligante C≡N do AP, de forma similar ao 

evidenciado para o eletrodo de disco de ouro nos experimentos de padronização (Figura 28). Esse 
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padrão observado conduz à ideia de que esse tipo de superfície é uma superfície redox adequada 

para esse tipo de estudo. 

 

Figura 33 – Espectroeletroquímica FTIR do eletrodo de ouro modificado com AP. (a) Espectros de FTIR 

deste eletrodo em cada sobrepotencial aplicado. (b) Intensidade das bandas em (●) 2050 e (●) 

2100 cm-1 em cada sobrepotencial. T = 20 ˚C e eletrólito suporte: KCl 1,0 mol·L-1. 
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Pode-se observar também um padrão não Nernstiniano com a evolução do sobrepotencial 

aplicado no filme para o sinal em 2050 cm-1, visto que a intensidade desse sinal decai abruptamente 

ao se atingir o potencial de 0,4 V (Figura 33b). Por outro lado, o sinal em 2100 cm-1 se intensifica 

em uma razão menor que a de 2050 cm-1 e continua evoluindo com o aumento do sobrepotencial. 

Uma justificativa para o desaparecimento do sinal em 2050 é que a unidade Fe2+
(spin-alto)–C≡N–Fe2+ 

se oxida e toda a estrutura do filme passa a ser Fe3+–C≡N–Fe2+. 

Este filme também foi analisado em uma região de fronteira do filme de AP com a 

superfície de ouro sobre a qual ele foi eletrodepositado por micro-FTIR multiplex. Primeiramente, 

é notável o efeito eletrocrômico desse complexo de coordenação. Na janela de potencial em que se 

tem a espécie reduzida BP, quase não é perceptível uma definição ótica da região onde se encontra 

este complexo de coordenação, apenas tendo-se a mesma coloração da superfície de ouro (Figura 

34). Ao passo que são aplicados potenciais mais elevados que são suficientes para a oxidação do 

BP a AP, vê-se a definição ótica deste material pela formação de uma coloração azulada que lhe é 

característica. 
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No que tange às características espectrais dessa heteroestrutura, a mudança dos sinais é 

visível quando são construídos mapas da distribuição bidimensional da intensidade relativa a cada 

ponto de coleta. Nesta região analisada, a área é parcialmente composta por apenas ouro e a outra 

fração composta pelo filme de AP no intuito de se observar mudanças que sejam específicas a um 

componente da amostra, neste caso o AP. Monitorando-se bandas específicas a este último 

componente da amostra analisada, como as presentes em 2100 e 2050 cm-1, a mudança da 

intensidade das cores nos mapas químicos apresenta a mesma tendência dos espectros de absorção 

Figura 34). Assim como nos espectros (Figura 33a), a banda centrada em 2050 cm-1 repentinamente 

perde intensidade ao se atingir o potencial de 0,4 V enquanto que com a banda centrada em 2100 

cm-1 um contraste maior é gerado entre a região do filme de AP e a superfície de ouro. 

 

 

Figura 34 – Mudança ótica (esquerda) e química (direita) do filme de AP em ouro em função do 

sobrepotencial. Nos mapas químicos são presentes em escala de cor a intensidade de três regiões 

espectrais: 2150, 2100 e 2050 cm-1. T = 20 ˚C e eletrólito suporte: KCl 1,0 mol·L-1. Barra de 

escala representa 50 µm. 

 

 

 

Como uma contraprova, a banda em 2150 cm-1 também foi monitorada por ser uma região 

do espectro onde nenhum dos componentes da amostra possuem atividade no infravermelho. Ao 

contrário das bandas em 2100 e 2050 cm-1 que possuem atividade no infravermelho pela intensa 

polaridade do grupo C≡N, esta banda em 2150 cm-1 não desenvolve nenhum tipo de contraste entre 
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os dois componentes da região analisada ao longo da janela de potencial aplicada sobre o eletrodo. 

Esse fato mostra a especificidade do método desenvolvido para cada intervalo espectral de 

interesse, ainda se apresentando como uma alternativa adequada para o estudo de heteroestruturas 

cujos componentes respondem de forma diferente em termos de mudança na estrutura molecular 

frente à aplicação de potencial elétrico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, apresentou-se o desenvolvimento de uma nova abordagem que permite o 

acoplamento de medidas microespectroscópicas multiplex com o controle do estado de oxidação 

de uma superfície alvo formada por diversos componentes. Como exemplo, utilizou-se um filme 

de AP litograficamente eletrodepositado sobre superfície de ouro. Dessa maneira, foi possível o 

estudo de uma região heterogênea da amostra onde vibrações específicas de um dos componentes 

foi monitorada, como no caso da vibração de estiramento C≡N da estrutura do AP que possui sinal 

no infravermelho dependente do estado de oxidação do metal a qual está ligado. 

Esse feito foi alcançado por meio do controle da camada de eletrólito presente sobre a 

superfície em análise e no qual o feixe de radiação infravermelho deve atravessar, uma vez que a 

água absorve intensamente a radiação nessa faixa do espectro eletromagnético. Adicionalmente, 

esta configuração instrumental torna a técnica de microFTIR uma poderosa ferramenta para o 

estudo do comportamento eletroquímico de filmes finos na interface metal-eletrólito. Em 

particular, esse método possibilita obter-se informações in-situ de como os processos de 

transferência de carga afetam a estrutura química de heteroestruturas redox.  
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