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Proposta do uso de “fly ash” como modificador de eletrodos compósitos à base de 

grafite e poliuretana, para determinação individual e simultânea de cátions metálicos. 

 

Resumo 

 

O material conhecido como “coal fly ash” (ou simplesmente “fly ash”, FA), 
constituído majoritariamente por alumino silicatos, é um dos resíduos produzidos em 
maior quantidade durante a queima de carvão mineral pulverizado, em usinas 
termoelétricas. Devido ao grande volume desse resíduo, a FA pode ser considerada um 
poluente ambiental e a busca por aplicações e reuso desse resíduo representam um 
assunto relevante. Atualmente, a principal forma de reuso da “fly ash” envolve a indústria 
da construção civil, pavimentação e agricultura. Entretanto, pouco se tem relatado sobre 
a busca de produtos mais refinados e com maior valor agregado para esta potencial 
matéria prima de baixo custo. Neste trabalho foi avaliada a viabilidade de aplicação da 
FA como modificador em eletrodos compósitos à base de grafite e poliuretana para 
determinação de cátions metálicos. Para tanto, o compósito foi preparado com diferentes 
concentrações de modificador e caracterizado por EDX, TGA/DTG, SEM e EIS e utilizado 
na determinação individual e simultânea de cátions metálicos em diferentes matrizes 
usando técnicas voltamétricas. Após caracterização eletroquímica usando soluções de 
ferricianeto e de cádmio, o GPUE-FA 5,0% foi escolhido para as determinações em 
diferentes amostras. Parâmetros que afetam a corrente de pico voltamétrico foram 
otimizados para a voltametria de redissolução anódica de pulso diferencial (DPASV) 
resultando em uma resposta linear para cádmio (II), usado como sonda eletroquímica, no 
intervalo de concentrações entre 0,2 e 1,0 x 10-6 mol L-1, com um limite de detecção (LOD) 
de 6,6 x10-8 mol L-1, usando o GPUE-FA 5,0%. Alíquotas de Cd(II) foram adicionadas a 
amostras de água mineral, de abastecimento e de poço artesiano e determinadas com 
uma recuperação média de 99% em concentrações da ordem de 10-7 mol L-1. Amostras 
do íon também foram extraídas de baterias recarregáveis de Ni-Cd, diluídas até 0,2 µmol 
L-1 e determinadas com o mesmo eletrodo, com recuperações de 98,7% quando 
comparados aos resultados de FAAS. O GPUE-FA 5,0% também foi avaliado na 
determinação simultânea de zinco(II), chumbo(II), cobre(II) e mercúrio(II) em amostras de 
etanol combustível, após otimização de parâmetros experimentais e instrumentais. Não 
foi possível detectar Zn(II) em baixas concentrações, porém o Pb(II) e o Hg(II) 
apresentaram resposta linear entre 1,0 e 8,0 x 10-6 mol L-1 com LODs de 0,9 e 1,0 x 10-7 
mol L-1, respectivamente, enquanto o Cu(II) apresentou resposta linear entre 4,0 e 14 x 
10-6 mol L-1 e LOD de 4,0 x 10-7 mol L-1, com recuperação média de 103% em 
concentrações da ordem de 10-6 mol L-1 em solução contendo 30% (v/v) de etanol 
combustível. Em todos os casos estudados o eletrodo modificado GPUE-FA 5% (m/m), 
foi mais sensível do que o não modificado, demonstrando a viabilidade do uso da FA 
como modificador.  
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Caio Ribeiro de Barros 

Evaluation of using “fly ash” ass modifier for graphite and polyurethane composite 

electrodes in the individual and simultaneous determination of metallic cations. 

Abstract 
 
 
The material known as “coal fly ash” (or simply “fly ash”, FA), constituted mostly of 

aluminum silicates, is one of the residues produced in greater quantity during the burning 
of pulverized coal in thermoelectric plants. Due to the large volume of this waste, AF can 
be considered an environmental pollutant and the search for its applications and reuse 
represents a relevant issue. Currently, the main reuse of "fly ash" involves the civil 
construction, paving and agricultural industries. However, little has been reported about 
the search for more refined products with greater added value for this potential low-cost 
raw material. In this work sought to use this pollutant as a modifier in graphite and 
polyurethane-based composites and the evaluation of its performance as an electrode 
material (GPUE-FA) is presented. Therefore, the composite was characterized by EDX, 
TG/DTG, MEV and EIS and used as an electrode in the individual and simultaneous 
determination of metallic cations. Parameters affecting the voltammetric peak current 
were optimized for differential pulse anode stripping voltammetry (DPASV) resulting in a 
linear response for cadmium(II), used as an electrochemical probe, in the range of 0.2 to 
1.0 x 10-6 mol L-1, with a detection limit (LOD) of 6.6 x10-8 mol L-1 using 5.0% GPUE-FA. 
Cd(II) was also added to mineral water, tap water and artesian water samples and 
determined with an average recovery of 99% at concentrations at 10-7 mol L-1 level. This 
ion was also extracted from exhausted rechargeable Ni-Cd batteries and diluted to c.a. 
0.2 µmol L-1 and determined with the same electrode, with recoveries of 98.7% when 
compared to FAAS. This same electrode was also used in the simultaneous determination 
of zinc(II), lead(II), copper(II) and mercury(II) in ethanol fuel samples, after optimizing 
solution and DPASV parameters. Zn(II) was not detectable at low concentrations, but 
Pb(II) and Hg(II) showed linearity in the 1.0 to 8.0 x 10-6 mol L-1 range with LODs of 0.9 
and 1.0 x 10-7 mol L-1, respectively, while for Cu(II) linearity at 4.0 and 14 x 10-6 mol L-1 
ranges with an LOD of 4.0 x 10-7 mol L-1 were found The electrode showed an average 
recovery of 103% at concentrations at 10-6 mol L-1 level in a solutions containing 30% (v/v) 
of ethanol fuel. In all cases studied, the modified GPUE-FA 5% (m/m), electrode was more 
sensitive than the unmodified one, demonstrating the feasibility of using the FA as 
electrode modifier.  
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1. Introdução 

 

1.1 Eletrodos Compósitos 

 

Os eletrodos sólidos foram os primeiros a serem usados em eletroquímica 

(ADAMS, 1969; DELAHAY; REILEY; KOLTHOFF, 1954). No entanto, com o advento da 

polarografia, na década de 1920, popularizou-se o uso do eletrodo gotejante de mercúrio, 

quer permitia a renovação constante da superfície, mantendo uma repetibilidade de área 

(KISSINGER; HEINEMAN, 1996; BARD, FAULKNER, 2001). O sucesso deste dispositivo 

permitiu que Heyrovisky fosse contemplado com o Prêmio Nobel de Química em 1959 

(THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 1959 - NOBELPRIZE.ORG, [s.d.]). 

Entretanto, o mercúrio apresenta limitações impostas pela oxidação do elemento 

em potenciais próximo a 0,0V (vs. NHE), o que restringe seu intervalo útil de trabalho na 

região de potenciais positivos. Além disso, há a questão da toxicidade do Hg° e seus 

compostos, que leva a questionamentos sobre seu uso devido à crescente preocupação 

com questões de saúde e contaminações ambientais (CALIXTO; CERVINI; 

CAVALHEIRO, 2012; CESARINO; CAVALHEIRO; BRETT, 2010; YANG et al., 2014). 

Assim, em alternativa ao Hgo, o uso de eletrodos metálicos sólidos, como Pt, Au, 

entre outros foi retomado, pois apresentam um intervalo útil mais amplo na região de 

potenciais mais positivos e podem ter as suas superfícies modificadas por 

eletrodeposição ou modificação química. No entanto, esses eletrodos apresentam 

algumas desvantagens como o custo relativamente elevado, já que envolvem o uso de 

metais nobres, formação de óxidos nas suas superfícies, além de apresentarem uma 

maior dificuldade de reprodutibilidade da área superficial, entre os polimentos sucessivos 

(ADAMS, 1969). 

Outra alternativa é representada pelos eletrodos à base materiais de carbono, 

úteis em intervalos amplos de potencial, com custo de fabricação relativamente baixo e 

podem ser preparados nas diversas formas em que esse elemento pode se apresentar 

como carbono vítreo, grafite pirolítico, pó de grafite, fibras de carbono, nanotubos, BDD 
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etc. (ADAMS, 1969; BARD; FAULKNER, 2001; KINOSHITA, 1988). O uso de materiais 

de carbono se intensificou a partir da metodologia proposta por Acheson para preparação 

de grafite em escala comercial, em 1896. Desde então, várias formas de carbono têm 

sido descobertas e usadas na preparação de eletrodos (KINOSHITA, 1988). 

Os eletrodos compósitos são preparados pela combinação de pelo menos dois 

componentes, sendo eles uma fase condutora, normalmente grafite, aglutinada por uma 

fase isolante, que pode ser composta por óleos minerais, ceras e polímeros (TALLMAN; 

PETERSEN, 1990). O primeiro uso desse tipo de material de eletrodo foi proposto em 

1958, quando Adams usou uma mistura de grafite e bromofórmio para uso eletroanalítico, 

dando origem aos eletrodos de pasta de carbono (OLSON; ADAMS, 1960). 

Mais recentemente, têm sido usados compósitos sólidos como materiais de 

eletrodo, nos quais o aglutinante é um material polimérico ao invés de um líquido. A 

principal vantagem se refere à resistência mecânica desses materiais (TALLMAN; 

PETERSEN, 1990). 

As propriedades elétricas dos eletrodos compósitos dependem da composição do 

eletrodo, suas quantidades relativas e a sua distribuição no material. Para cada 

combinação de eletrodo é necessário o estudo da quantidade de cada componente para 

determinar uma composição ideal. 

 

1.1.1 Métodos de preparação de compósitos 

 

Devido à relativa facilidade de preparação dos compósitos sólidos, existe uma 

grande variedade de tamanhos, formas e a possibilidade de incorporação de diversos 

modificadores, aumentando a seletividade e a sensibilidade dos eletrodos. Como 

consequência dessa diversidade e de suas resistências química e mecânica, os 

compósitos podem ser usados em meios contendo diversos solventes em uma ampla 

gama de aplicações. 

Uma classificação foi proposta para os eletrodos compósitos, baseada na forma 

como o condutor e o isolante se distribuem no material eletródico, considerando a 
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superfície, morfologia, condutividade, aplicações e relação sinal/ruído (TALLMAN; 

PETERSEN, 1990). Esses eletrodos podem ser confeccionados usando diferentes 

métodos de preparação, sendo os mais comuns: 

• Termomoldagem de uma mistura homogênea dos sólidos envolvidos. Mascini et 

al. (MASCINI; PALLOZZI; LIBERTI, 1973) prepararam um eletrodo de grafite e um 

polímero termoplástico (polietileno) e seu comportamento foi avaliado por 

voltametria.  

• Compressão mecânica de uma mistura homogeneizada de pós dos sólidos em 

molde. Klatt et al. (KLATT et al., 1975) desenvolveram um eletrodo de grafite-

Teflon® para voltametria. Foi proposto pelos autores que com este procedimento 

o eletrodo conservaria a capacidade de moldagem e eliminaria problemas de 

dissolução, permitindo seu uso em solventes não aquosos. 

• Polimerização “in situ” do monômero devidamente misturado com grafite 

usando outro polímero orgânico como suporte. Swofford e Carman (SWOFFORD; 

CARMAN, 1966) utilizaram um eletrodo de grafite-epóxi para descrever este 

procedimento e para aplicações voltamétricas. 

• Liquefação do aglutinante, mistura com o condutor, homogeneização e 

resfriamento da mistura, foi um procedimento usado por Wang e Naser (WANG; 

NASER, 1995) para fabricarem um eletrodo compósito quimicamente modificado 

de grafite-parafina. O resultado desse método é uma dispersão homogênea do 

modificador em uma superfície mecanicamente rígida. A compatibilidade de 

diferentes modificadores com o eletrodo foi acompanhada por voltametria cíclica 

(CV). 

• Dissolução do polímero em solvente orgânico volátil adequado, dispersando o 

grafite na solução e evaporando o solvente. Esse método foi desenvolvido por 

Stulík et al. (ŠTULÍK; PACÁKOVÁ; STÁRKOVÁ, 1981) para criar eletrodos de 

pasta de carbono, utilizados como detectores voltamétricos em cromatográfica 

líquida de alta eficiência (HPLC). 

 

Nesse trabalho o compósito foi preparado por polimerização “in situ”.  
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1.1.2 Poliuretana 

 

A poliuretana é um polímero produzido a partir da reação entre compostos com 

grupos isocianato e compostos hidroxilados, por meio de um mecanismo de poliadição 

por etapas. A polimerização ocorre quando o composto hidroxilado é polifuncional, um 

poliol, e o composto que contém o grupo isocianato é bifuncional. 

Existe uma grande variedade de polióis que podem ser utilizados no preparo da 

resina poliuretana, como polióis poliésteres, polibutadienos com terminações hidroxila, 

óleo de mamona, entre outros. 

No presente trabalho, foi utilizada uma resina poliuretana de origem vegetal, 

originada do óleo de mamona. Algumas vantagens são o baixo custo e facilidade de 

obtenção, uma vez que o óleo é produzido no Brasil, alta hidrofobicidade, possibilidade 

de incorporação de modificadores e resistência a solventes orgânicos (MENDES, 2002). 

A polimerização da resina poliuretana ocorre de acordo com o esquema reacional 

representado na Equação 1: 

 

    (1) 

 

1.1.3 Eletrodos compósitos à base de grafite e poliuretana 

 

Os eletrodos de grafite e poliuretana foram propostos em 2002 (MENDES, 2002) 

e posteriormente foram aplicados na determinação de vários analitos e com diferentes 

modificadores (BACCARIN; CERVINI; CAVALHEIRO, 2018; CALIXTO; CERVINI; 

CAVALHEIRO, 2012; CERVINI; CAVALHEIRO, 2017, 2008; CERVINI; CAVALHEIRO, 

2006; MENDES; CERVINI; CAVALHEIRO, 2006; SANTOS; CAVALHEIRO, 2014). Seu 

desenvolvimento e aplicações revelaram uma série de vantagens em seu uso, tais como: 

 

O C N R1 N C O  +  HO R2 OH ... O C N

O

R1 N C O R2 O

H H

O

...
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• Melhoria da relação sinal/ruído, e ganho nos limites de detecção; 

• Relativo baixo custo de confecção; 

• Durabilidade e longevidade; 

• Possibilidade de incorporação de modificadores no corpo do eletrodo e não 

apenas na superfície; 

• Facilidade de preparação e regeneração da superfície; 

• Preparação de um eletrodo com relativa resistência mecânica e estabilidade em 

solventes não aquosos. 

 

1.2 “Fly Ash” 

 

O termo “Fly Ash” (FA) se refere, de forma genérica, a um dos principais resíduos 

produzidos na combustão de carvão pulverizado em usinas termoelétricas. É composto 

predominantemente por alumino silicato, porém, dependendo da fonte e tipos de carvão 

utilizado, sua composição pode mudar. É originada das partículas leves, que ascendem junto 

com o fluxo de gases durante a combustão e são coletadas usando precipitadores 

eletrostáticos ou sistemas de filtros. Uma vez coletada, a FA é descartada em locais próprios. 

Por se tratar de um resíduo com grande potencial poluidor, têm sido buscadas 

alternativas para sua utilização. A principal aplicação da FA se refere à sua incorporação em 

concreto usinado, blocos de concreto e tijolos, ou seja, na construção civil (ABDALQADER; 

JIN; AL-TABBAA, 2016; WU; CHI; HUANG, 2014; ZHANG et al., 2020). Outras aplicações da 

FA são na melhoria de solos para agricultura (YAO et al., 2014) e síntese de geopolímeros 

(BLISSETT; ROWSON, 2012). 

van der Merwe et. al. (VAN DER MERWE et al., 2014) sugeriram que, devido à 

morfologia esférica e tamanho das partículas da FA, assim como sua topografia, tendência 

reduzida à aglomeração e estabilidade térmica, poderia haver grande aplicabilidade em 

polímeros. 

Dessa forma, a FA foi sugerida como um possível modificador para eletrodos 

compósitos e o desempenho do sensor resultante foi avaliado nesse trabalho. Apesar das 

características apresentadas pela FA foi encontrado apenas um artigo que descreve sua 

utilização em eletrodos voltamétricos, neste caso a FA foi usada em eletrodos 

supercapacitores à base de carvão ativado, na determinação de capacitâncias específicas 

(MARTINOVIĆ, 2017). 
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1.3 Cádmio 

 

A poluição por metais pesados é de grande importância mundial, tendo em vista 

que esses metais tóxicos não podem ser biodegradados, causando grandes problemas 

ambientais e na saúde humana, por acumulação. Portanto a determinação da 

concentração desses metais em diversas matrizes de uso diário é de extrema 

importância. 

Na indústria, o metal já foi utilizado em conjunto com o níquel na confecção de 

baterias recarregáveis, em pigmentos, depositado sobre diversos metais devido à sua 

resistência a corrosão, em ligas com outros metais e como impureza na extração do 

zinco, entre outras (CADMIUM - OVERVIEW | OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

ADMINISTRATION, [s.d.]). 

Devido à sua importância, a literatura contém diversos artigos usando métodos 

eletroanalíticos na determinação de cádmio. A grande maioria envolve amostras de 

águas contaminadas (HASSANPOOR; ROUHI, 2021; HU, 2019; PACER, 1999), com 

limites de detecção entre 0,26 µg L-1 e 0,16 g L-1. Outros trabalhos apresentam a 

determinação simultânea de cádmio e chumbo em amostras de água (BAGHAYERI et 

al., 2019; GUENANG et al., 2020; LAZANAS et al., 2020; OULARBI; TURMINE; EL 

RHAZI, 2019; VAN STADEN; ARNOLD TATU, 2019), suplementos alimentícios 

(PALISOC; VITTO; NATIVIDAD, 2019), materiais de decoração (HOU et al., 2020), 

cabelo (MANIKANDAN; NARAYANAN, 2019), moluscos (PIZARRO et al., 2019) e tintas 

(CUI, 2019). Existem, também, trabalhos determinando cádmio, chumbo e cobre 

simultaneamente usando eletrodos de carbono vítreo em amostras de água (LISBOA et 

al., 2019) e de cigarros (AGLAN; HAMED; SALEH, 2019). No entanto apenas um trabalho 

foi encontrado no qual a determinação eletroanalítica de cádmio é feita em baterias 

(FREITAS; ROSALÉM, 2005), onde o limite de detecção foi 8,0 10-8 mol L-1. 

Nesse trabalho, o Cd(II) foi escolhido como uma sonda eletroquímica, devido ao 

seu comportamento de óxido-redução bem conhecido e sua grande relevância ambiental, 

devido à sua toxicidade, associados ao seu frequente uso industrial. Dadas estas 
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características, a análise de cádmio (II) foi usada como “prova de conceito”, quanto à 

possibilidade de usar a FA como modificador de eletrodo e suas possíveis vantagens. 

 

1.4 Íons metálicos em Etanol 

 

 O etanol é um combustível renovável com baixo impacto ambiental, usado em 

larga escala no Brasil (SANTOS et al., 2012). Porém o etanol pode apresentar diversos 

contaminantes metálicos como zinco(II), cobre(II), cobalto(II), alumínio(III), níquel(II), 

ferro(II) e chumbo(II), uma vez que alguns desses metais são utilizados como micro ou 

macro nutrientes em lavouras, enquanto outros podem ser incorporados durante a 

produção do combustível. Esses contaminantes podem ser prejudiciais aos motores, 

provocando corrosão de componentes e formando sedimentos que provocam 

necessidade de manutenção e afetam sua longevidade. Além do prejuízo aos motores, 

esses metais podem ser expelidos para a atmosfera durante a combustão, precipitando-

se ao solo e contaminando fontes aquáticas e alimentícias. Portanto, o controle da 

concentração desses metais em etanol combustível é de significativa relevância. 

A legislação brasileira dos combustíveis é de responsabilidade da Agência 

Nacional do Petróleo (PORTARIA ANP No 2 DE 16/01/2002 - FEDERAL - LEGISWEB, 

[s.d.]), que determina os limites de concentração de Cu(II), Na(I) e Fe(II/III) permitidos 

para etanol combustível, no entanto não há limites estabelecidos para outros metais de 

interesse ambiental como o Zn(II), Cd(II), As(II) e Pb(II). 

Diante deste contexto, tendo em vista que o uso de eletrodos convencionais para 

a análise eletroquímica de metais já está bem estabelecida na literatura (SANTOS et al., 

2012) e que trabalhos anteriores do nosso grupo já foram realizados com sucesso na 

determinação simultânea de metais em matriz alcoólica (CESARINO; CAVALHEIRO; 

BRETT, 2010; SACILOTO; CERVINI; CAVALHEIRO, 2014) foram escolhidos como 

analitos o zinco(II), o chumbo(II), o cobre(II) e o mercúrio(II), para avaliar o desempenho 

do GPUE-FA em amostras de etanol combustível.  
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2. Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar a viabilidade da aplicação da FA como 

modificador de eletrodos compósitos à base de grafite e poliuretana para determinação 

de cátions metálicos em diferentes matrizes. 

Os objetivos específicos foram: 

• Preparar e caracterizar compósitos à base de grafite e poliuretana modificados 

com FA em diferentes composições; 

• Construir eletrodos com os compósitos GPU-FA; 

• Caracterizar eletroquimicamente os eletrodos e avaliar a melhor composição 

FA:GPU, para fins eletroanalíticos; 

• Utilizar o GPUE-FA na determinação de Cd(II) em amostras de água e extratos de 

baterias exauridas como uma prova de conceito da viabilidade do uso da FA como 

modificador de eletrodo; 

• Utilizar o eletrodo modificado na determinação simultânea de Zn2+, Pb2+, Cu2+ e 

Hg2+ em amostras de etanol combustível – uma matriz não aquosa 
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3. Experimental 

 

3.1 Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico (P.A.). A água utilizada foi 

purificada em um sistema BarnsteadTM EasyPure Rodi (Thermoscientific, modelo 

D13321), resistividade  18 M cm. Os eletrólitos suporte utilizados foram preparados, 

conforme a necessidade, pela solubilização da quantidade adequada dos reagentes em 

água ultrapura. O pH foi ajustado pela adição de ácido quando necessário, com o auxílio 

de um pHmetro 827 pH lab (Metrohm). 

As soluções de trabalho de cádmio(II) usadas nas otimizações de condições 

experimentais foram preparadas pela diluição de uma quantidade adequada de CdCl2 

(Merk) em água ultrapura. 

As soluções dos analitos foram preparadas por diluição a partir de um estoque de 

referência (SpecSol®) em água ultrapura. As concentrações de cada íon metálico no 

estoque foram, M(II) (concentração padrão ± desvio padrão / mg L-1):  

Cd(II) (1001 ± 4), Zn(II) (1002 ± 6), Pb(II) (1005 ± 4), Cu(II) (999 ± 4) e Hg(II) (1000 ± 5). 

Na preparação dos compósitos foi utilizado grafite em pó (< 20 µm, Sigma-Aldrich), 

a poliuretana foi preparada misturando metileno difenil isocianato (MDI) e óleo de 

mamona (ambos da UNIVAR Brasil), em proporções de 1,1:0,8 (m/m). 

Nesse trabalho, foi utilizada uma amostra de FA ultrafina fornecida pela Profa. Dra. 

Elisabeth van der Merwe, Senior Lecturer do Departament of Chemistry da University of 

Pretória, Pretória/África do Sul e obtida do estoque da Ash Resources Pty Ltd’s, na usina 

termoelétrica Lethabo da Eskom, também da África do Sul. O material foi caracterizado 

na origem, usando espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF), difração de raios X 

(XRD), análise elementar, termogravimetria (TGA), distribuição de tamanho de partículas 

(PSD), análise de área superficial (BET), microscopia eletrônica de varredura (SEM), 

microscopia de transmissão de elétrons (TEM), microscopia de força atômica (AFM), 
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espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformada de Fourrier 

(FTIR) e espectroscopia Raman (van der MERWE et al., 2014). 

A composição da amostra de FA utilizada na Tabela 1 e a morfologia do material 

original pode ser visualizada nas imagens obtidas por SEM, apresentadas na Figura 1 

(VAN DER MERWE et al., 2014). 

 

Tabela 1 – Composição da amostra de “FA”, determinada por XRF* 

Elemento % Atômica 

SiO2 49,30 

TiO2 2,01 

Al2O3 34,00 

Fe2O3 5,78 

MnO 0,05 

MgO 0,99 

CaO 5,06 

Na2O <0,01 

K2O 0,87 

SO3 0,24 

P2O5 0,59 

Cr2O3 0,07 

NiO 0,05 

V2O5 0,04 

ZrO2 0,08 

Perda na ignição 0,52 

Total 99,63 

* Fonte: (van der MERWE et al., 2014). 
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Figura 1 – Micrografias SEM da amostra de “FA”, mostrando esfericidade e variação nos tamanhos de 
partícula (a e b), com alguma aglomeração entre as esferas*. 

* Fonte: (van der MERWE et al., 2014). 
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3.2 Equipamentos 

 

3.2.1 Medidas voltamétricas 

 

As medidas voltamétricas foram realizadas em um potenciostato-galvanostato 204 

equipado com um módulo FRA32 para Espectroscopia Eletroquímica de Impedância 

(EIS), acoplado a um microcomputador e gerenciado pelo software NOVA (versão 2.1.1), 

todos da Metrohm Instruments.  

 

3.2.2 Eletrodos 

 

Os compósitos GPUE e GPUE-FA (confeccionados, conforme se descreve 

abaixo), foram utilizados como eletrodos de trabalho, ambos com diâmetro de 3 mm, que 

resulta em uma área geométrica de 0,070 cm2. Eletrodos de calomelano saturado 

(Hg/Hg2Cl2, SCE) e fio de platina (1,0 cm de comprimento) foram usados como referência 

e auxiliar, respectivamente. 

 

3.2.3 Célula voltamétrica 

 

Todas as medidas voltamétricas foram realizadas em uma célula de vidro, com 

uma camisa externa para termostatização e capacidade total de 25,0 mL, na configuração 

de três eletrodos, os quais foram conectados ao potenciostato-galvanostato. 

 

3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (SEM) 

 

As imagens da superfície do GPUE-FA foram obtidas em um microscópio 

eletrônico Zeiss modelo LEO (440kV) com resolução de 63 kV. As amostras foram 

metalizadas com ouro. 
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3.2.5 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) 

 

As análises em EDX do GPUE-FA foram realizadas em um microscópio eletrônico 

Zeiss modelo LEO (440kV), com resolução de 63 kV. 

 

3.2.6 Análise Térmica (TGA/DTG) 

 

As análises de TGA/DTG foram realizadas com um módulo termogravimétrico 

SDT-Q600 conectado a um microcomputador e controlado pelo TA-Thermal Advantage 

software (ambos da TA Instruments), usando amostras com massa de 6,5 ± 0,1 mg em 

um suporte de amostra de α-alumina. A razão de aquecimento foi de 10°C min-1 em 

atmosfera de N2 até 600°C e, então sob ar seco até 1000°C. Em ambos os casos a vazão 

dos gases foi de 100 mL min-1. 

 

3.2.7 Espectroscopia de Absorção Atômica de Chamas (FAAS) 

 

As análises das amostras de água e bateria por FAAS, foram realizadas em um 

espectrômetro de chamas PINAACLE 900T (Perkin Elmer), com padrões e lâmpadas 

adequadas a cada amostra. 

 

3.2.8 Medidas de ângulo de contato 

 

As análises de ângulo de contato dos eletrodos GPUE e GPUE-FA foram 

realizadas em um tensiômetro ótico C201 (Attension) equipado com uma câmera digital 

Navitar controlada pelo software One Attension. Nessas medidas, uma gota d’água foi 

colocada na superfície dos eletrodos e 50 varreduras óticas foram realizadas para 

verificar o ângulo de contato entre a solução e a superfície. 
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3.3 Confecção dos eletrodos compósitos GPUE 

 

Os eletrodos compósitos foram confeccionados segundo o método pré-

estabelecido por Mendes et al. (MENDES, 2002). Inicialmente, preparou-se a resina 

poliuretana, misturando-se 0,8 partes de óleo de mamona (0,90 g) e 1,1 parte do MDI 

(1,10 g). Em seguida, adicionaram-se 3,0 g de grafite (< 20 µm, Aldrich) para que o 

compósito fosse constituído de 40% de resina poliuretana e 60% de grafite (m/m), que é 

a composição optimizada do GPUE. Esta mistura foi homogeneizada em almofariz de 

vidro por aproximadamente 5 min, e colocada em uma prensa mecânica manual, com 

extrusora de diâmetro de 3,0 ± 0,1 mm, para a moldagem dos bastões do compósito.  

Após 24 horas, que é o tempo de cura total da resina à temperatura ambiente, os 

bastões foram cortados em peças com aproximadamente 1,0 cm de comprimento, e 

conectados a um fio de cobre, utilizando-se resina condutora à base de epóxi e de prata 

(Conductive Silver Epoxy, da Electron Microscopy Sciences), com auxílio de um gabarito 

para alinhamento do conjunto. 

Esperou-se mais 24 horas para a secagem da cola de prata. Feito isso, os 

conjuntos do bastão de compósito conectado ao fio de cobre foram inseridos em um tubo 

de vidro de 6,0 mm de diâmetro e 9,0 cm de comprimento, os quais foram preenchidos 

com resina epóxi (Silaex Química LTDA), com o auxílio de pipeta de Pasteur. A cura 

desta resina foi obtida após 24 horas. A Figura 2 traz uma representação esquemática 

dos GPUE produzidos.  

 

 

Figura 2 - Representação esquemática da montagem final dos GPUEs. Adaptada de (CERVINI; 
CAVALHEIRO, 2006). 
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3.3.1 Modificação dos GPUE com FA 

 

Os eletrodos compósitos modificados com FA (GPUE-FA) foram preparados 

substituindo-se uma fração das massas de PU e grafite usadas no preparo do GPUE, 

pelo modificador. Citando como exemplo, a preparação do GPUE-FA 5,0%, a 

modificação foi realizada adicionando 5,0% (m/m) do modificador durante o processo de 

fabricação do eletrodo, retirando 2,5% em massa de cada componente e obtendo-se 

assim uma composição 37,5% de resina poliuretana, 57,5% de grafite e 5,0% de FA 

(m/m). O mesmo procedimento foi aplicado no preparo de eletrodos com 2,5 e 10% (m/m) 

de modificador, como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição percentual (m/m) de cada compósito usado 

Compósito 

Composição / % (m/m) 

Grafite PU FA 

GPU 60,00 40,00 0,0 

GPU-FA 2,5% 58,75 38,75 2,5 

GPU-FA 5,0% 57,50 37,50 5,0 

GPU-FA 10% 55,00 35,00 10 

 

3.3.2 Tratamento mecânico dos GPUE 

 

Após a cura da resina epóxi, os GPUE obtidos foram submetidos a um tratamento 

mecânico para remover o excesso de resina da superfície. Para isso, lixou-se os 

eletrodos com lixa d’água 400 SiC seguido de uma 600 SiC, subsequentemente, 

utilizando-se uma lixadeira politriz motorizada (APL 02 – Arotec) com lixa 2000 SiC, antes 

de cada dia de trabalho. Em seguida, os eletrodos foram tratados em banho de ultrassom 
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em isopropanol e água, separadamente, por 5 minutos em cada solvente, a fim de retirar 

possíveis partículas de abrasivos incrustradas na superfície dos eletrodos.  

3.4 Extração do cádmio das baterias 

 

Para a extração do cádmio das baterias, inicialmente a bateria Ni-Cd exaurida foi 

aberta cuidadosamente e usando equipamentos de proteção individual. Para remoção 

adequada do ânodo de hidróxido de cádmio do interior das baterias, foi adotado um 

procedimento descrito pela empresa STA Eletrônica (MANUAL DAS BATERIAS 

RECARREGÁVEIS, PILHAS E CARREGADORES, [s.d.]). 

Em seguida, o ânodo foi pesado e mantido sob refluxo em ácido sulfúrico 0,5 mol 

L-1 por 30 minutos, conforme metodologia proposta por Freitas e Rosalém (FREITAS; 

ROSALÉM, 2005). Após a dissolução do hidróxido de cádmio, a suspenção foi filtrada a 

quente. Esse procedimento foi realizado três vezes, de forma a ser obtido amostras de 

três regiões distintas do ânodo da bateria. 

 

3.5 Preparo das amostras para análise 

 

3.5.1 Amostra de Cádmio em água 

 

O preparo das amostras de água para análise foi feito pela diluição de um estoque 

de concentração conhecida de Cd2+ em água mineral, água de reabastecimento e água 

de poço artesiano, de forma que essas amostras tivessem concentração final entre 2 e 3 

x 10-7 mol L-1. 
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3.5.2 Amostra de Cádmio em baterias 

 

O preparo das amostras de bateria foi feito pela diluição da solução obtida pela 

extração de cádmio das baterias em água ultrapura, de forma que as amostras finais 

tivessem sua concentração próxima de 2 x 10-7 mol L-1. 

 

3.5.3 Amostra de cátions em solução alcoólica 

 

O preparo das amostras de etanol combustível para análise foi feito pela diluição 

de um estoque de concentração conhecida de Hg2+, Cu2+ e Pb2+ em uma mistura de 

etanol combustível e água ultrapura, de forma que essas amostras tivessem 

concentração final entre 2 e 4 x 10-6 mol L-1. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1 Caracterização física do compósito 

 

A caracterização se iniciou com uma análise da superfície dos compósitos GPU-

FA, com suas superfícies fraturadas (Figuras 3a, 3b, 3c) e polidas (Figuras 3d, 3e, 3f), 

analisadas por SEM. O GPUE-FA 5% (m/m), foi utilizado aqui, como exemplo 

representativo do conjunto analisado. 

Analisando-se as imagens obtidas da superfície do compósito fraturado foi 

possível observar na Figura 3a, um material homogêneo e em maiores ampliações, nas 

Figuras 3b e 3c, pode-se visualizar que as partículas de FA estão distribuídas na 

superfície e incrustradas na matriz do compósito, indicando que o modificador está bem 

preso à matriz de grafite e poliuretana, se estendendo por todo o corpo do eletrodo. A 

superfície fraturada é rugosa e contém as partículas de FA em nichos, nos quais se 

acham acomodadas. 

Em relação as imagens da superfície do compósito polido (3d, e, f), foi possível 

notar uma superfície lisa, com as partículas de FA distribuídas uniformemente, na 

superfície uniformemente distribuídas e partículas com tamanhos variando entre 2 e 10 

µm (Figuras 3d, e). Na Figura 3f foi possível ver que uma esfera foi cortada durante o 

polimento, o que demonstra sua efetiva fixação na matriz do compósito, estando rodeada 

por esferas menores. Também há cavidades vazias de formato esférico, provavelmente 

formadas pela remoção das esferas de FA durante o processo de tratamento mecânico 

da superfície. 
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a b c 

     

d e f 

 

Figura 3 - Micrografias obtidas para o GPUE-FA 5% (m/m) fraturado nas ampliações a) 80X, b) 3.000X e c) 8.000X; e para o eletrodo polido nas 
magnificações d) 1.000X, e) 3.000X e f) 15.000X. As imagens c) e f) detalham as superfícies com dois contrastes diferentes. 
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Também foram feitas análises por EDX na superfície do eletrodo GPUE-FA 5% 

(m/m), como exemplo de representatividade do conjunto estudado. Os resultados são 

apresentados na Figura 3. 

Quando a análise é feita na matriz do compósito, em uma região que não contém 

as partículas de FA encontrou-se principalmente carbono 98,49%, além de ouro 

proveniente do processo de metalização e traços de impurezas de ferro, potássio e cálcio. 

Esse resultado pode ser considerado adequado considerando que a maior parte do corpo 

do eletrodo é composto de carbono. 

Porém, ao analisar o compósito em uma região que contém esferas de FA, 

encontraram-se diversos elementos, em especial O, Al e Si, conforme mostrado na 

Tabela 3. Essa composição concorda com a proposta de van der Merwe et al. (van der 

MERWE et al., 2014), segundo a qual o material é composto preferencialmente de 

alumino silicatos. 

 

Tabela 3 – Resultado da análise EDX de elementos na matriz e no modificador do eletrodo GPUE-FA 5,0% 

Elemento 
Matriz  Modificador 

Elemento % Atômico %  Elemento % Atômico % 

C 96,13 98,49  ND ND 

O ND ND  30,85 44,53 

Mg 0,07 0,04  1,36 1,30 

Al 1,23 0,56  22,16 18,97 

Si 1,34 0,59  38,68 31,80 

K 0,29 0,09  1,79 1,06 

Ca 0,33 0,10  1,33 0,76 

Fe 0,62 0,14  3,83 1,58 

*ND = Não Detectado 

 

Amostras dos compósitos também foram submetidas à termogravimetria visando 

verificar a percentagem de modificador presente em cada um dos compósitos preparados 

nas diferentes composições. Nestes estudos as amostras de compósitos foram 

aquecidas sob atmosfera de N2 até 600°C, para decomposição da fração orgânica. Então 
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a atmosfera do forno foi trocada para ar seco e a amostra aquecida até 1000°C, para 

queima do grafite. O resíduo seria a FA presente na amostra. Os resultados são reunidos 

na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Resultados do TGA/DTG para GPUE e GPUE-FA em atmosfera de N2 da temperatura ambiente 
até 600 oC e em atmosfera de ar de 600 oC até 1000 oC, vazão de 100 mL min-1, razão de 
aquecimento de 10 oC min-1 

Amostra Atribuição Intervalo de temperatura / ºC Perda de massa / % 

GPUE 

Decomposição do polímero 200,45 – 484,9 28,4 

Decomposição do polímero 484,9 – 660,7 10,4 

Combustão do grafite 660,7 – 854,7 60,7 

Resíduo 900 0,534 

GPUE-FA – 2,5% 

Decomposição do polímero 207,9 – 596,4 35,7 

Decomposição do polímero 596,4 – 649,4 6,09 

Combustão do grafite 649,4 – 896,6 54,7 

Resíduo 900 3,53 

Resíduo real* 900 2,99 

GPUE-FA – 5,0% 

Decomposição do polímero 218,6 – 534,0 25,45 

Decomposição do polímero 534,0 – 671,1 14,5 

Combustão do grafite 671,1 – 895,7 54,7 

Resíduo 900 5,37 

Resíduo real* 900 4,84 

GPUE-FA – 10% 

Decomposição do polímero 213,4 – 597,6 30,8 

Decomposição do polímero 597,6 – 633,5 4,64 

Combustão do grafite 633,5 – 885,1 53,4 

Resíduo 900 10,9 

Resíduo real* 900 10,4 

*Resíduo real: resíduo medido a 900 ºC – resíduo do GPUE a 900 ºC 

 

Dos resultados TGA notam-se três eventos de perda de massa. O primeiro ocorre 

sob atmosfera de nitrogênio e representa a decomposição da fração polimérica. O 

segundo iniciando em atmosfera de nitrogênio e finalizando em atmosfera de ar seco, se 
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relaciona com a decomposição de uma fração pirolisada do aglutinante. Já o último 

inteiramente em atmosfera de ar seco se refere à combustão do grafite (CALIXTO et al., 

2007; WENDLANDT, 1986).  

É possível observar que o compósito GPUE, mesmo não contendo modificador, 

sendo composto inteiramente por grafite e poliuretana, apresenta um resíduo de 0,53%, 

como demonstrado na Tabela 4. Portanto para definir quanto do resíduo dos eletrodos 

modificados é referente ao modificador, é necessário subtrair o resíduo originalmente 

encontrado no GPUE dos resultados encontrados. Os dados da Tabela 4 demonstram 

que para o GPUE-FA com 2,5% (m/m) de modificador, seu resíduo real foi de 2,9%. para 

o eletrodo com 5,0% o resíduo foi de 4,8% e para o eletrodo com 10% de FA, o resíduo 

foi de 10,4%, comprovando que o percentual de modificador adicionado na síntese de 

cada um dos eletrodos está homogeneamente distribuído pelo compósito e que a 

quantidade desejada está presente em cada amostra. 

A decomposição do polímero parece ter sido afetada pela presença do 

modificador, pois a Tabela 4 indica que para o GPUE a decomposição da poliuretana se 

iniciou em aproximadamente 200 oC, enquanto para os eletrodos modificados ela se 

iniciou em cerca de 210 oC. Também é possível observar que o primeiro evento de 

degradação é mais prolongado nos eletrodos modificados. É conhecido que sílicas e 

argilas promovem alterações nos processos de decomposição térmica de polímeros, 

mesmo em concentrações relativamente reduzidas, devido às interações entre esses 

materiais e os grupos funcionais da matriz polimérica (VALANDRO et al., 2013). 

 

4.2 Caracterização eletroquímica dos GPUE-FA 

 

4.2.1 Avaliação do efeito da percentagem de modificador FA 

 

Primeiramente foi determinada qual a percentagem de modificador apresentaria 

uma melhor resposta analítica. Para tanto foram confeccionados eletrodos GPUE sem 

modificador e com 2,5; 5,0 e 10% (m/m) de modificador. Para isso, voltamogramas 



23 
 

cíclicos foram obtidos em solução de ferricianeto de potássio 1,0 10-3 mol L-1, em meio 

de KCl 0,1 mol L-1, com velocidade de varredura de 50 mV s-1, com os resultados 

apresentado na Figura 4. 

 

  

Figura 4 – Voltamogramas cíclicos de soluções 1,0 mmol L-1 de K3[Fe(CN)6], obtidos com os eletrodos. 
Demais condições descritas no texto. 

 

Os voltamogramas apresentaram perfil característico da resposta do par 

FeII/III(CN)6
4-. Como pode ser observado, tanto com 2,5, quanto com 5,0% (m/m) de 

modificador, os eletrodos apresentaram uma corrente mais elevada, em relação ao 

GPUE sem modificador e ao eletrodo com 10% de FA (m/m).  

Esperava-se que a presença de material inerte na superfície do eletrodo, como é 

o caso da FA, que ocupa posições de sítios ativos, provocasse decréscimo de corrente, 

uma vez que a espécie eletroativa, FeII(CN)6
4-/FeIII(CN)6

3-, não é adsorvente nem pré-
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concentrada pelo eletrodo. Entretanto, as imagens de SEM (Figs. 3d – 3f), mostraram 

que a presença do modificador promove defeitos superficiais pela perda de partículas de 

FA e fraturas na interface FA/PU, que certamente promovem aumento de área ativa do 

eletrodo. Para 2,5 e 5,0 % de modificador (m/m), esse aumento de área parece ser mais 

significativo que a ocupação de posições condutoras. Para 5,0 % o aumento de área não 

compensa da mesma forma o efeito de bloqueio e a corrente não aumenta acima do com 

2,5% (m/m), sendo a magnitude das correntes de pico, aproximadamente do mesmo 

valor. Já quando se tem 10% (m/m) de modificador, a ocupação de sítios condutores 

promove maior redução de corrente, que o ganho de área superficial, de forma que a 

corrente de pico diminui e, coincidentemente, tem a mesma magnitude do GPUE não 

modificado. 

Quando uma solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de Cd2+ foi usada, as respostas 

voltamétricas dos eletrodos contendo 2,5 e 5,0% (m/m) de modificador, apresentaram os 

perfis apresentados na Figura 5. 

 

  

Figura 5 – Voltamogramas cíclicos de soluções contendo 1,0 x 10-4 mol L-1 de CdCl2, nos eletrodos 
confeccionados com 2,5 e 5,0% de FA (m/m). 
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Nesse experimento, foi possível observar que a corrente do pico de oxidação, 

usando o eletrodo com 5,0% (m/m) de modificador foi maior em relação àquele com 2,5% 

(m/m) e, como esse trabalho foca a determinação de metais, isso indica que a adição de 

5,0% (m/m) de modificador apresenta uma melhor resposta para este tipo de analito, 

tornando essa a composição escolhida para a continuidade dos trabalhos. 

O aluminosilicato presente parece interagir com o Cd2+, provocando aumento de 

corrente, mesmo que uma quantidade maior de material não condutor esteja presente na 

superfície eletródica, e diferentemente do que ocorre no sistema Ferri-Ferrocianeto, no 

qual há somente aumento de área superficial. 

 

4.2.2 Medida de ângulo de contato 

   

A hidrofobicidade dos eletrodos foi avaliada pelo ângulo de contato. Para tanto os 

ângulos esquerdo e direito de uma gota d’água com a superfície dos eletrodos foi 

escaneada 50 vezes usando o tensiômetro, de forma a se obter uma média dos ângulos 

de contato 

Para o GPUE o ângulo de contato foi de 77,5 ± 0,4o, enquanto para o GPUE-FA 

5,0% foi de 84,8 ± 0,2o, sugerindo que o eletrodo modificado é um pouco mais hidrofóbico 

que o original. No entanto, é possível que essa diferença seja devida a diferentes 

inclinações da superfície, uma vez que nenhum dos eletrodos era perfeitamente plano, 

devido à natureza manual do processo de polimento. Em ambos os casos, a 

hidrofobicidade relativamente alta deve-se às propriedades da poliuretana, que compõe 

cerca de 40% da massa do eletrodo, e é altamente hidrofóbica. 

 

4.2.3 Espectroscopia eletroquímica de impedância 

 

As medidas do EIS foram realizadas em soluções contendo 5 mmol L-1 de 

Ferricianeto de potássio em 1,0 mol L-1 de KCl, aplicando 0,22 V (vs.) SCE e variando a 

frequência de 50000 a 1 Hz, a fim de verificar os respectivos circuitos equivalentes e para 
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comparação de como o modificador influenciou na resposta elétrica do eletrodo, tanto 

para o GPUE não modificado, quanto para o GPUE-FA 5,0%. 

A Figura 6a apresenta o circuito equivalente ajustado para o GPUE, em que é 

possível observar que existem dois circuitos de Randles em paralelo, sendo um deles 

com impedância de Gerischer, o que pode indicar que existem dois locais onde a reação 

está ocorrendo. Considerando que o GPUE é um eletrodo poroso, e que a impedância 

de Gerischer pode ser utilizada para modelar este tipo de eletrodo, é possível que esses 

dois sítios de reação sejam a superfície do eletrodo e o interior dos poros. O elemento 

Gerischer pode ser interpretado como um equilíbrio entre a parte externa e a interna do 

poro. Uma vez dentro do poro, a sonda pode transferir carga em dois locais diferentes 

simultaneamente, o que é representado por dois circuitos de Randles paralelos. O circuito 

Randles em série com o elemento Gerischer representa a parte interna do poro, e o outro 

elemento Randles representa a superfície externa do eletrodo. Essa suposição pode ser 

feita uma vez que tanto a resistência R1 quanto a impedância de Warburg W1 são 

maiores do que R2 e W2, corroborando a hipótese. Por último, o 2 para este circuito foi 

5 x 10-4, quando ajustado contra o gráfico Nyquist (Figura 6b). Na Figura 6.b, os pontos 

se referem aos resultados experimentais e a linha que os une representa o ajuste pelo 

circuito equivalente apresentado na Fig. 6.a. 

a b  

Figura 6 - a) Circuito equivalente proposto para o GPUE. b) Gráfico de Nyquist da EIS com simulação do 
circuito proposto: (■) dados experimentais; (─) dados de simulação com o circuito em 6a. 
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A Figura 7a, apresenta o circuito equivalente para o GPUE-FA 5,0%, no qual 

apenas uma resistência associada à transferência de carga na superfície grafítica. 

Porém, existem dois elementos de fase constante (CPE), um próximo à uniformidade de 

um capacitor, mostrado pelo valor de N = 0,62, que pode ser associado à formação da 

dupla camada elétrica na superfície grafítica e outro com menor uniformidade, com um 

valor de N = 0,95 que pode ser associado à modificação da FA. A rugosidade e 

porosidade apresentadas pelo eletrodo base GPU criam um desvio da linearidade, pois 

a distância entre a superfície polarizada e os íons no plano externo de Helmholtz variam 

em toda a superfície. A capacitância elevada observada no CPE 2 também sustenta essa 

hipótese. 

O fato do circuito equivalente GPUE-FA 5,0% não apresentar elemento Gerischer 

pode ser justificado pelo fato da FA ser um ácido de Lewis predominante em sua forma 

básica, que irá repelir a sonda aniônica, impedindo-a de entrar nos poros da superfície, 

resultando na ausência do elemento Gerischer no circuito equivalente. Como a FA é um 

alumino-silicato, uma espécie não condutora, ela não aparece no circuito equivalente 

como resistência de transferência de carga, apenas contribuindo com a capacitância da 

superfície 

Além disso, a FA é um material mais duro que o grafite e, portanto, o procedimento 

de polimento e a lixa usada para polir o eletrodo não afetaram a morfologia da partícula 

da FA, pois o comportamento capacitivo da FA está próximo de um capacitor ideal, 

indicando uma superfície de baixa rugosidade. Este circuito equivalente apresentou um 

2 de 4 x 10-4, quando ajustado ao gráfico de Nyquist (Figura 7b), indicando que é uma 

interpretação precisa da interface eletrodo / solução. Na Figura 7b, os pontos se referem 

aos resultados experimentais e a linha que os une representa o ajuste pelo circuito 

equivalente apresentado na Fig. 7a. 
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a b  

Figura 7 - a) Circuito equivalente proposto para o GPUE-FA 5,0% (m/m). b) Gráfico de Nyquist da EIS 
com simulação do circuito proposto: (■)dados experimentais; (─) dados de simulação com o 
circuito em 7a. 

 

A Tabela 5 resume os valores dos parâmetros ajustados para os circuitos 

equivalentes, em ambos os espectros. 

Tabela 5 - Valores de parâmetros obtidos nos espectros de EIS para o GPUE e o GPUE-FA 5,0% (m/m) 

Parâmetros Simulados GPUE GPUE-FA 5,0% 

RS / Ω 29,3 79,4 

R1 / Ω 91,8 122 

R2 / Ω 27,1 - 

W1 / 10-3 Mho*s(1/2) 0,819 1,38 

W2 / 10-3 Mho*s(1/2)
 0,293 - 

G (Ka) / s
-1 307,1 - 

G (Y0) / 10-3 Mho*s(1/2) 0,508 - 

CPE1 / 10-6 Mho*sN 12,9 134 

CPE2 / 10-6 Mho*sN
 39,4 5,42 

N (CPE1) 0,869 0,62 

N (CPE2) 0,953 0,95 

Χ2 / 10-4 4,64 3,68 
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4.3 Avaliação do GPUE-FA 5% (m/m), na Determinação de Cd(II) 

 

4.3.1 Escolha da solução eletrolítica 

 

Quanto ao eletrólito suporte, soluções 0,1 mol L-1 de KCl, KNO3 e solução de 

fosfato de potássio em pH 3 foram avaliadas para as determinações de cádmio(II) 

utilizando o GPUE-FA 5,0% (m/m) em voltametria cíclica. Como pode ser observado na 

Figura 8, a maior intensidade de corrente foi observada em meio de KCl. 

 

 

Figura 8 – Voltamogramas cíclicos de soluções de Cd2+ 1,0 x 10-3 mol L-1 em KCl, KNO3 e solução de 
fosfato pH 3, usando o GPUE-FA 5,0%, com v = 50 mV s-1. 
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Tendo escolhido o eletrólito suporte foi necessário avaliar o efeito da acidez do 

meio, na resposta voltamétrica do GPUE-FA 5% (m/m), em pH entre 2 e 5. Utilizando 

voltametria de pulso diferencial, já visando as determinações quantitativas foi possível 

determinar que o pH 3 apresenta um melhor perfil e intensidade de corrente, com o pico 

de oxidação aparecendo em -0,87 V (vs. SCE), como apresentado na Figura 9.  

 

 

Figura 9– Voltamogramas de pulso diferencial de soluções 1,0 x 10-5 mol L-1 Cd2+ em KCl 0,1 mol L-1, em 

pH 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 no GPUE-FA 5.0% (m/m). a = 50 mV, v = 10 mV s-1. 

 

A Tabela 6 apresenta as correntes medidas em cada pH, a partir dos 

voltamogramas apresentados na Figura 9. 
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Tabela 6 –  Correntes de pico obtidas a partir dos voltamogramas de pulso diferencial de soluções  

1,0 x 10-5 mol L-1 Cd2+ em KCl 0,1 mol L-1, em pH 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0, usando o  
GPUE-FA 5,0% (m/m) 

pH Ip / µA 

2,0 0,41 

3,0 0,59 

4,0 0,46 

5,0 0,07 

 

O motivo provável para o pH 3 ter apresentado uma melhor resposta para a 

determinação de cádmio é que ele não é baixo o suficiente para que haja protonação dos 

sítios ativos da FA, nem alto o suficiente para que os íons metálicos hidrolisem. 

 

4.3.2 Otimização de parâmetros de medida 

 

Os primeiros parâmetros a serem otimizados foram a amplitude de pulso e a 

velocidade de varredura a serem utilizadas em DPASV. Para tanto, foram feitas medidas 

em DPASV com um planejamento fatorial 2n, com as amplitudes de pulso 25 e 50 mV e 

com as velocidades de varredura 5,0 e 10 mV s-1, totalizando quatro experimentos. 

Observando os perfis voltamétricos obtidos (Figura 10) e com base na intensidade de 

corrente foi possível determinar que os melhores parâmetros são a amplitude de pulso 

de 50 mV e velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Figura 10 – Voltamogramas de pulso diferencial de solução de Cd2+ 1,0 x 10-5 mol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 

pH 3, com diferentes amplitudes de pulso e velocidades de varredura, no GPUE-FA 5% (m/m). 

 

O próximo parâmetro avaliado foi o potencial de acumulação. Medidas de DPASV 

foram feitas com potenciais entre -0,8 e -1,0 V (vs. SCE), com acréscimos de 0,5 V. Pelos 

voltamogramas (Figura 11) se observou que a maior intensidade de corrente foi obtida 

com o potencial de acumulação fixado em -1,0 V (vs. SCE). 
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Figura 11 – Voltamogramas de pulso diferencial de soluções 1,0 x 10-5 mol L-1 de Cd2+ em KCl 0,1 mol L-1 
pH 3, com diferentes potenciais de acumulação, usando o GPUE-FA 5,0% (m/m). 

 

O último parâmetro otimizado foi o tempo de acumulação, que foi avaliado no 

intervalo entre 30 e 300 segundos, com incrementos de 30 segundos. 

A Figura 12 apresenta os voltamogramas de pulso diferencial obtidos nos 

diferentes tempos de acumulação. Embora o tempo de 300 segundos tenha apresentado 

a maior intensidade de corrente, o ganho não foi significativo o suficiente para justificar o 

maior tempo de análise, como demonstrado na Tabela 7. Portanto, o tempo escolhido foi 

de 180 segundos, uma vez que apresentou uma intensidade de corrente próxima ao 

máximo, porém propiciando uma maior frequência analítica. 
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Figura 12 – Voltamogramas de pulso diferencial de solução 1,0 x 10-5 mol L-1 de cádmio em KCl 0,1 mol L-

1 pH 3, com diferentes tempos de acumulação, usando o GPUE-FA 5,0% (m/m). 

 

Tabela 7  – Correntes de pico obtidas a partir dos voltamogramas de DPASV em solução 1,0 x 10-5 mol L-

1 de Cd2+ em KCl 0,1 mol L-1 pH 3, com diferentes tempos de acumulação, usando o GPUE-
FA 5,0% (m/m) 

Tempo de acumulação / s Corrente de pico / µA Diferença de corrente* / % 

15 4,89 - 

30 7,81 59,7 

60 14,2 190 

90 24,6 403 

120 31,5 544 

150 38,6 689 

180 46,1 842 

210 48,2 886 

240 49,1 904 

270 49,7 916 

300 49,8 918 

* diferença de corrente = ((Ip, tacc – Ip, 15s) / Ip, 15s) x 100 
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4.3.3 Curva analítica para Cd2+ usando o GPUE-FA 5% (m/m), sob condições 

otimizadas 

 

Usando os parâmetros otimizados foi possível obter curvas analíticas com o 

eletrodo GPUE não modificado e com o GPUE-FA 5% (m/m), no intervalo de 

concentrações de cádmio(II) variando de 1,0 x 10-7 a 10 x 10-6 mol L-1, usando DPASV 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Voltamogramas para Cd2+ com concentração entre 0,0 e 10 µmol L-1 em meio de KCl 0,1 mol 
L-1 para o GPUE-FA 5,0% (m/m). Em destaque os voltamogramas de 0,1 a 1,0 µmol L-1 de 
Cd2+ na região do pico. 
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Na Figura 14.a, é apresentado o perfil de resposta de corrente de pico em função 

da 𝐶𝐶𝑑2+ entre 4,0 x 10-7 e 1,0 x 10-6 mol L-1. Em destaque, na mesma figura representa-

se a região linear de resposta observada para o GPUE, que obedeceu à Equação 2 

𝐼𝑝(𝜇𝐴) = 0,208 (𝜇𝐴) + 0,229 (𝜇𝐴𝑚𝑜𝑙−1𝐿)𝐶𝐶𝑑2+                           (2) 

com limite de detecção (LOD) de 1,05 x 10-7 mol L-1 e R = 0,9990, para n = 4. O LOD foi 

calculado como três vezes o desvio padrão do branco, dividido pela inclinação da curva 

analítica, conforme Long e Winefordner (LONG; WINEFORDNER, 1983). 

Para o GPUE-FA 5% (m/m) (Figura 14.b) a região linear foi observada entre 2,0 x 

10-7 e 1,0 x 10-6 mol L-1, com um limite de detecção de 6,6 x 10-8 mol L-1 e R = 0,9989, 

com n = 5, obedecendo a seguinte equação linear: 

𝐼𝑝 (𝜇𝐴) = 0,172 (𝜇𝐴) + 0,655 (𝜇𝐴𝑚𝑜𝑙−1𝐿)𝐶𝐶𝑑2+                       (3) 

 

  

(a) (b) 

Figura 14 – Curva analítica para Cd2+ entre 1,0 x 10-7 e 1,0 x 10-6 mol L-1, usando DPASV em KCl 0,1 mol 
L-1 pH 3 com o (a) GPUE e (b) GPUE-FA 5,0% (m/m). Em destaque as respectivas regiões 
lineares. 

 

A sensibilidade no GPUE-FA 5% (m/m) foi da ordem de 3 vezes maior que no 

GPUE, enquanto o LOD foi da ordem de 34% menor no eletrodo modificado. A extensão 

da região linear também foi maior no eletrodo modificado. 
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4.3.3 Determinação de Cd2+ em água 

 

Para a determinação de Cd2+ em amostras de água, foram selecionadas três 

matrizes analíticas distintas: água mineral, água de poço artesiano e água de 

abastecimento doméstico. Em cada uma das amostras uma concentração conhecida de 

Cd(II) foi adicionada, sempre dentro da região linear de resposta no eletrodo GPUE-FA 

5% (m/m). Usando o método de adição de padrão, a concentração de Cd2+ na solução 

foi aumentada com incrementos de 2,0 x 10-7 mol L-1 três vezes, foram feitas medidas em 

triplicata para cada concentração, de forma a possibilitar a determinação da concentração 

inicial de Cd(II) usando uma regressão linear. Os valores obtidos foram comparados com 

aqueles determinados por FAAS, como apresentado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resultados das análises das amostras de água contaminadas com cádmio(II), por adição de 
padrão em DPASV, comparada com o valor encontrado por FAAS, calculando o percentual 
de recuperação 

Fonte Amostra 
Concentração / µmol L-1 

Recuperação / % 
DPASV FAAS* 

Poço artesiano 

1a 0,302  

0,315 ± 0,005 

95,9 

2a 0,319 101,3 

3a 0,326 103,5 

Média* 0,316 ± 0,007 100 ± 4 

Torneira 

1a 0,242 

0,249 ± 0,005 

97,2 

2a 0,260 104,4 

3a 0,253 101,6 

Média* 0,252 ± 0,005 101 ± 4 

Mineral 

1a 0,227 

0,22 ± 0,02 

103,2 

2a 0,212 96,4 

3a 0,210 95,4 

Média* 0,216 ± 0,005 98 ± 4 

* média ± desvio padrão; n = 3 
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Esses resultados demonstraram a viabilidade do uso do GPUE-FA na análise de 

cátions metálicos em amostras reais, mesmo na presença de concomitantes presentes 

nas três matrizes (Tabela 9), conseguindo quantificar concentrações abaixo de 1,0 µmol 

L-1 e mantendo um erro relativo menor que 5%. Os resultados de DPASV com o GPUE-

FA 5% (m/m) foram comparados com aqueles de FAAS usando o teste t-Student e 

concordaram entre si, no intervalo de confiança de 95%.  

 

Tabela 9 - Concentração de concomitantes nas amostras de água, determinados por FAAS 

Analito 
CAnalito / µmol L-1 a, b 

Poço Artesiano** Mineral** Torneira** 

Ca2+ 8,4 ± 0,1 19,220 ± 0,003 6,93 ± 0,04 

Fe3+ ND ND 4,25 ± 0,09 

Li+ ND ND ND 

Mg2+ 67,0 ± 0,4 64,8 ± 0,2 35,2 ± 0,1 

Na+ 148 ± 1 51,5 ± 0,5 83,8 ± 0,2 

Ni2+ ND ND ND 

Pb2+ ND ND ND 

Zn2+ ND ND 10,16 ± 0,06 

a resultados de FAAS, média ± desvio padrão, n = 3; b ND = Não Detectado 

 

4.3.5 Determinação de Cd2+ em amostras de bateria 

 

O Cd2+ foi extraído de ânodos de bateria Ni-Cd e adicionado a uma célula 

eletroquímica contendo solução de KCl pH 3. A quantidade do íon metálico adicionada 

foi calculada inicialmente, de forma a resultar em uma concentração de aproximadamente 

2,0 x 10-7 mol L-1, na cela de medida, com base nas informações do fabricante sobre a 

composição das baterias.  

Voltamogramas de DPASV sob as condições otimizadas foram obtidos para essa 

solução e, em seguida, foram feitas três adições de uma solução padrão de cádmio, de 

forma a aumentar a concentração da solução em 2,0 x 10-7 mol L-1, por adição. Todas as 

medidas foram feitas em triplicata, e todo o procedimento foi repetido para três extrações 
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distintas, como descrito na parte experimental. Dessa forma foi possível determinar a 

concentração da solução de Cd(II) extraída das baterias usando regressão linear dos 

resultados obtidos,  essas concentrações estão apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultados da análise das amostras de cádmio(II) extraídas de ânodos de bateria Ni-Cd, 
realizadas por adição de padrão no procedimento DPASV proposto, e os coeficientes de 
recuperação, comparados com os valores obtidos por FAAS 

Extração Amostra 
Concentração / µmol L-1 

Recuperação / % 
DPASV FAAS* 

1a 

1a 0,276 

0,27 ± 0,01 

102,6 

2a 0,262 97,0 

3a 0,259 95,9 

Média* 0,266 ± 0,005 98 ± 4 

2a 

1a 0,220 

0,23 ± 0,02 

95,6 

2a 0,239 103,9 

3a 0,226 98,2 

Média* 0,228 ± 0,005 99 ± 4 

3a 

1a 0,203 

0,21 ± 0,01 

96,7 

2a 0,216 102,8 

3a 0,205 97,6 

Média* 0,208 ± 0,004 99 ± 3 

* média ± desvio padrão; n = 3 

 

Os resultados obtidos utilizando o compósito GPUE-FA 5,0% em DPASV, quando 

comparados com os resultados de FAAS apresentaram concordância entre si no intervalo 

de 95% de confiança, de acordo com o teste t-Student. 

Esses resultados demonstraram que o eletrodo modificado com FA é capaz de 

quantificar concentrações de cádmio em amostras reais em concentrações da ordem de 

sub-micromolar com erros inferiores a 5% quando comparados os resultados obtidos por 

FAAS. 
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4.3.6 Proposta para a ação da FA na pré-concentração de íons metálicos 

 

A Figura 15 apresenta um esquema proposto para o efeito da FA inserida na matriz 

do compósito GPU em relação à pré-concentração de cátions metálicos, segundo as 

observações feitas no estudo de Cd2+.  

 

Figura 15 - Representação esquemática da ação da FA na pré-concentração de Cd2+ (como modelo), na 
superfície do GPUE-FA 5,0% (m/m). 
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Inicialmente, grupos funcionais de FA poderiam ser protonados de forma reversível 

em meio suficientemente ácido, o que justifica a redução de sinal de Cd2+ em meio de  

pH < 3, como foi observado nos resultados da Figura 9. Portanto, esse parâmetro requer 

otimização. 

A FA, em meio com acidez otimizada, teria grupos funcionais desprotonados livres 

para interagirem com o cátion metálico promovendo uma pré-concentração, levando ao 

aumento de sensibilidade em relação ao eletrodo não modificado. 

Em potencial adequado, o Cd2+ é reduzido e acumulado no dispositivo, sendo 

oxidado na etapa de redissolução. Uma vez que a resposta voltamétrica também foi 

observada no eletrodo não modificado, infere-se que a matriz GPU também permite 

depósito de Cd2+ em sua superfície. Porém, a presença da FA, com seus grupos 

funcionais, intensifica esse processo. 

Todas as etapas envolvidas se mostraram reversíveis, permitindo o reuso do 

eletrodo sem necessidade de renovação da superfície entre medidas sucessivas. 

Esse modelo poderia ser aplicado a outros cátions metálicos, dentro de condições 

otimizadas de meio eletrolítico, tempo e potencial de acumulação. 

 

4.4 Determinação simultânea de cátions metálicos em solução alcoólica 

 

4.4.1 Escolha da solução eletrolítica 

 

A adição de etanol dificulta a condução elétrica do sistema, tendo em vista que a 

maioria dos sais comumente utilizados como eletrólitos de suporte (KCl, NaCl, LiCl, KNO3 

etc.) tem a condutância de seus íons diminuída, nesse meio (STEPHEN; STEPHEN, 

[s.d.]). Portanto, o primeiro aspecto a ser observado e otimizado é a resposta do GPUE-

FA 5% (m/m), na determinação simultânea de 50 µmol L-1 de Zn2+ e 10 µmol L-1 de Pb2+, 

Cu2+ e Hg2+ com diferentes percentuais de etanol. Aqui foram usados 0, 25, 50, 75 e 

100%, usando KCl em uma concentração de 0,10 mol L-1 como eletrólito suporte (Figura 

16). 
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Figura 16 - Estudo da resposta por DPASV na determinação simultânea 50 µmol L-1 de Zn2+ e 10 µmol L-1 
de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ no GPUE-FA 5,0% (m/m), em meio com diferentes percentuais de etanol 
em KCl 0,1 mol L-1. a = 50 mV s-1, v = 10 mv s-1, tacc = 180s, Eacc = -1,2 V(vs.) SCE. 

 

Como pode ser observado na Figura 16 e, em maior detalhe, na Tabela 11, a partir 

de 50% de etanol (v/v) não foi possível fazer a determinação do zinco. Portanto, para as 

medidas futuras foi utilizado 30% de etanol no volume total da solução, uma vez que foi 

possível detectar os quatro analitos, conforme já observado em trabalhos anteriores do 

grupo (SACILOTO; CERVINI; CAVALHEIRO, 2014). 
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Tabela 11 – Correntes de pico observadas para Zn(II), Pb(II), Cu(II) e Hg(II) no GPUE-FA 5,0% (m/m) em 
KCl 0,1 mol L-1 com diferentes percentuais de etanol 

Etanol / % 
Ip / µA 

Zn2+ Pb2+ Cu2+ Hg2+ 

0 3,6 ± 0,4 375 ± 6 129 ± 7 258 ± 25 

25 1,7 ± 0,6 118 ± 5 45 ± 6 84 ± 2 

50 ND 118 ± 1 40 ± 2 71 ± 10 

75 ND 71 ± 6 22 ± 2 50 ± 5 

100 ND 16 ± 1 6,5 ± 0,3 9,7 ± 0,3 

*ND = Não Detectado 

 

Em seguida, a resposta do GPUE-FA 5,0% (m/m) foi avaliada em DPASV em 

quatro eletrólitos suporte, KCl, NaCl, LiCl e KNO3, com concentrações de 0,1 mol L-1, 

como apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 – DPASV de soluções de Zn2+ 5,0 x 10-4 mol L-1, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ 1,0 x 10-5 mol L-1 em  
0,10 mol L-1 de KCl, KNO3, LiCl e NaCl, no GPUE-FA 5% (m/m), com a = 50mV,  
v = 10 mV s-1, tacc = 180 s e Eacc = -1,2 V. 

 

A Tabela 12 apresenta em maior detalhe a corrente de pico observada para cada 

analito nos diferentes eletrólitos. 

Como pode ser observado para todos os analitos, com exceção do mercúrio(II), o 

pico de corrente foi maior usando o KCl como eletrólito suporte. Portanto, todos os 

estudos posteriores foram realizados em meio de KCl 0,1 mol L-1. 
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Tabela 12 – Correntes de pico obtidas por DPASV em soluções de Zn2+ 5,0 x 10-4 mol L-1, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ 

1,0 x 10-5 mol L-1 em 0,1 mol L-1 de KCl, KNO3, LiCl e NaCl, no GPUE-FA 5,0%, com a = 50mV, 
v = 10 mV s-1, tacc = 180 s e Eacc = -1,2 V 

Eletrólito 
Ip / µA 

Zn Pb Cu Hg 

NaCl 1,3 ± 0,4 46 ± 5 14 ± 1 37 ± 5 

KCl 2,0 ± 0,8 56 ± 7 16 ± 4 35 ± 9 

KNO3 0,7 ± 0,3 15,1 ± 0,1 7,8 ± 0,8 25 ± 2 

LiCl 1,8 ± 0,1 45 ± 3 13,9 ± 0,5 36 ± 5 

 

Em seguida foi analisado o efeito da concentração hidrogeniônica na solução, já 

que a acidez do meio mostrou interferência na resposta, no caso do Cd(II). Para tanto, 

uma concentração conhecida de HCl foi adicionada ao eletrólito, e seu efeito na 

quantificação dos metais foi avaliado por DPASV, como apresentado na Figura 18. 

 



46 
 

 

Figura 18 - Voltamogramas de DPASV 5,0 x 10-4 mol L-1 Zn2+ e 1,0 x 10-5 mol L-1 Pb, Cu e Hg em KCl 0,1 
mol L-1, em diferentes concentrações de H+ no GPUE-FA 5,0% (m/m). a = 50 mV, v = 10 mV 
s-1, tacc = 180 s, Eacc = -1,2 V. 

 

Ao analisar as correntes de pico apresentadas na Tabela 13, pode-se observar 

que duas concentrações hidrogeniônicas apresentaram melhores resultados, 

dependendo do analito selecionado, a saber: 10-5 mol L-1 para o Zn(II) e 10-4 mol L-1 para 

Pb(II), Cu(II) e Hg(II). Para a escolha da melhor concentração, tendo em vista que as 

correntes de pico obtidas foram próximas, compararam-se os resultados entre si, usando 

o t-Student. Esse teste demonstrou que com esses valores de corrente e desvios padrão, 

as correntes de pico do chumbo(II), cobre(II) e mercúrio(II) podem ser consideradas 

iguais para as concentrações 10-4 e 10-5 mol L-1 de H+ com um intervalo de confiança de 

95%. No entanto, o mesmo não pode ser afirmado para o zinco(II), portanto foi 

selecionada uma concentração hidrogeniônica de 10-5 mol L-1 para todos os experimentos 

posteriores. 
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Tabela 13 – Correntes de pico obtidas por DPASV em soluções 5,0 x 10-4 mol L-1 Zn2+ e 1,0 x 10-5 mol L-1 
Pb, Cu e Hg em KCl 0,1 mol L-1, em diferentes concentrações de H+, usando o GPUE-FA 5,0% 
(m/m) 

CH
+ / mol L-1 

Ip / µA 

Zn2+ Pb2+ Cu2+ Hg2+ 

1,0 x 10-2 0,50±0,08 60±7 13±2 36±6 

1,0 x 10-3 2,3±0,7 66±5 16±2 36±6 

1,0 x 10-4 4,6±0,4 73±4 18±2 37±7 

1,0 x 10-5 5,6±0,9 68±8 16±2 35±5 

 

4.4.2 Otimização dos parâmetros de DPASV 

 

Os primeiros parâmetros a serem otimizados foram a amplitude de pulso e a 

velocidade de varredura a serem utilizadas em DPASV. Para tanto, foram feitas medidas 

em DPASV com um planejamento fatorial 2n, com as amplitudes de pulso 25 e 50 mV e 

com as velocidades de varredura 10 e 25 mV s-1. Observando os perfis voltamétricos 

obtidos (Figura 19) e com base na intensidade de corrente foi possível determinar a 

amplitude de pulso de 50 mV e a velocidade de varredura de 25 mV s-1, como os melhores 

parâmetros. 
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Figura 19 – Voltamogramas de pulso diferencial em solução de Zn2+ 5,0 x 10-4 mol L-1 e Pb2+, Cu2+ e Hg2+ 
1,0 x 10-5 mol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 com 1,0 x 10-5 mol L-1 de H+, com diferentes amplitudes 
de pulso e velocidades de varredura, no GPUE-FA 5,0% (m/m). 

 

Para avaliar o potencial de acumulação, foram feitas medidas com o potencial 

variando no intervalo entre -1,2 e -1,0 V (vs. SCE), com acréscimos de 0,5 V. Observando 

os resultados obtidos (Figura 20), o único potencial de acumulação onde foi possível 

detectar os quatro analitos simultaneamente foi -1,2 V (vs. SCE). Portanto, ele que foi 

selecionado para todas as medidas futuras mesmo que, em outros potenciais, a corrente 

de pico para os outros analitos tenha sido maior. 
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Figura 20 – Voltamogramas de pulso diferencial em soluções 5,0 x 10-4 mol L-1 de Zn2+ e 1,0 x 10-5 mol L-

1 de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em KCl 0,1 mol L-1 com 1,0 x 10-5 mol L-1 de H+, com diferentes potenciais 
de acumulação, no GPUE-FA 5,0% (m/m). 

 

O tempo de acumulação foi avaliado no intervalo entre 30 e 540 segundos, sendo 

que entre 30 e 180 s foram usados incrementos de 30 s e entre 180 e 540 s, os 

incrementos foram de 60 s. 

A Figura 21 apresenta os valores de corrente de pico dos voltamogramas de pulso 

diferencial obtidos nos diferentes tempos de acumulação. Embora as correntes de pico 

mão se estabilizem no intervalo de tempo de acumulação avaliado, ao se fazer o teste t-

Student com intervalo de confiança de 95%. para as correntes de pico apresentadas na 

Tabela 13, após acumulação durante 420 e 480 segundos, o único resultado que estava 

fora da confiança era o Hg(II). Tendo em vista que o ganho de corrente foi de apenas 6%, 
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o aumento no tempo de execução das medidas não justifica o ganho em corrente. 

Portanto, o tempo escolhido foi de 420 segundos, uma vez que apresentava intensidade 

de corrente próxima às demais, porém propiciando uma maior frequência analítica. 

 

 

Figura 21 – Corrente de pico obtidas por DPASV em uma solução 5,0 x 10-4 mol L-1 de Zn2+ e 1,0 x 10-5 
mol L-1 de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em KCl 0,1 mol L-1 com 1,0 x 10-5 mol L-1 de H+, em diferentes 
tempos de acumulação no GPUE-FA 5,0% (m/m). 
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Tabela 14 – Correntes de pico obtidas por DPASV em uma solução 5,0 x 10-4 mol L-1 de Zn2+ e 1,0 x 10-5 
mol L-1 de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em KCl 0,1 mol L-1 com 1,0 x 10-5 mol L-1 de H+, em diferentes 
tempos de acumulação no GPUE-FA 5,0% (m/m) 

tacc / s 
Ip / µA 

Zn2+ Pb2+ Cu2+ Hg2+ 

30 0 4,7 ± 0,5 1,6 ± 0,2 4 ± 1 

60 0,5 ± 0,1 11,0 ± 0,6 3,6 ± 0,2 12 ± 2 

90 1,2 ± 0,3 19,2 ± 0,9 5,6 ± 0,3 27 ± 4 

120 2,1 ± 0,1 28 ± 1 7,5 ± 0,4 42 ± 3 

150 3,26 ± 0,03 39 ± 2 9,6 ± 0,6 53 ± 3 

180 4,5 ± 0,2 50 ± 2 12 ± 1 62 ± 2 

240 7,4 ± 0,4 63 ± 3 15,2 ± 0,9 70 ± 2 

300 10,5 ± 0,5 75 ± 3 17,8 ± 0,2 77 ± 2 

360 13 ± 1 93 ± 2 23 ± 1 83 ± 2 

420 15 ± 1 104 ± 4 26 ± 3 90 ± 1 

480 16,0 ± 0,7 113,8 ± 0,8 31,5 ± 0,6 96 ± 1 

540 19 ± 1 118 ± 4 32 ± 2 100.3 ± 0.9 

 

4.4.3 Curvas analíticas para Zn2+, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ utilizando o  

GPUE-FA 5,0% (m/m), sob as condições otimizadas 

 

Usando os parâmetros otimizados foi possível obter curvas analíticas com o 

eletrodo GPUE não modificado e com o GPUE-FA 5% (m/m), no intervalo de 

concentrações de zinco(II) de 2,0 x 10-7 a 1,2 x 10-4 mol L-1, concentrações de cobre(II) 

de 4,0 x 10-7 a 14 x 10-6 mol L-1 e concentrações de chumbo(II) e mercúrio(II) de  

0,1 x 10-6 a 10 x 10-6 mol L-1, por DPASV. 

As Figuras 22.a e 22.b apresentam as curvas analíticas entre 1,0 e  

14 x 10-6 mol L-1, para o GPUE-FA 5,0% e para o GPUE, respectivamente. O LOD foi 
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calculado como três vezes o desvio padrão do branco, dividido pela inclinação da curva 

analítica, conforme Long e Winefordner (LONG; WINEFORDNER, 1983). 

 

a b 

Figura 22 – Curva analítica para Pb2+, Cu2+ e Hg2+ entre 1.0 x 10-6 e 14 x 10-6 mol L-1, usando DPASV em 

KCl 0,1 mol L-1 com 1,0 x 10-5 mol L-1 de H+ no (a) GPUE-FA 5,0% (m/m) e (b) GPUE, com os 
parâmetros otimizados. 

 

A Tabela 15 apresenta as características analíticas para os dois eletrodos. 

Infelizmente não foi possível fazer a detecção do zinco(II) nessas condições, em 

concentrações abaixo de 1,2 x 10-4 mol L-1. Assim, optou-se por abandonar a 

determinação de Zn2+ pois as concentrações seriam relativamente elevadas. 
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Tabela 15 - Características analíticas obtidas pela curva analítica de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ no GPUE e no 
GPUE-FA 5,0% (m/m) 

Eletrodo Metal 
Equação linear com 

 Ip / µA e C / mol L-1 

Região 

linear / 

µmol L-1 

Limite de 

detecção* / 

nmol L-1 

R n 

GPUE 

Pb2+ Ip = 0,5 + 12,7 CPb2+ 1,0 a 10 43,7 0,999 6 

Cu2+ Ip = 0,2 + 3,65 CCu2+ 4,0 a 14 610 0,998 6 

Hg2+ Ip = -1,1 + 9,34 CHg2+ 1,0 a 10 787 0,995 6 

GPUE-FA 

5,0% (m/m) 

Pb2+ Ip = 0,1 + 16,1 CPb2+ 1,0 a 8,0 88,8 0,998 5 

Cu2+ Ip = -0,4 + 4,32 CCu2+ 4,0 a 14 477 0,999 5 

Hg2+ Ip = 0,7 + 11,4 CHg2+ 1,0 a 8,0 103 0,997 5 

*LOD = 3 x desvio padrão do branco / inclinação 

 

Com esses resultados foi possível observar menor LOD para o Cu(II) e Hg(II) e 

maior sensibilidade do GPUE-FA 5,0% em relação ao GPUE, corroborando os resultados 

observados no caso do Cd(II). 

 

4.4.4 Determinação simultânea de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em amostras de etanol 

combustível 

 

Para a determinação de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em amostras de etanol combustível, 

foram selecionadas matrizes analíticas de três origens em três postos de combustíveis 

com bandeiras distintas: Posto Petrobrás, Posto Shell e Posto Genérico, todos 

localizados em São Carlos/SP. Em cada uma das amostras, uma concentração 

conhecida de Pb(II), Cu(II) e Hg(II) foi adicionada, sempre dentro da faixa linear para o 

eletrodo GPUE-FA 5% (m/m). Usando o método de adição de padrão, com adições de 

2,0 x 10-6 mol L-1 dos metais, as correntes de pico resultantes para cada um dos analitos 

foram medidas em triplicata e os valores de concentração obtidos comparados com os 

adicionados, como apresentados na Tabela 16.  
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Tabela 16 – Resultado da análise em triplicata das amostras de Pb2+, Cu2+ e Hg2+ em etanol combustível por adição de padrão, comparada com o 
valor adicionado e valores de recuperação 

Amostra Medida 
Canalito / µmol L-1 Recuperação / % 

Pb(II) Cu(II) Hg(II) Pb(II)* Cu(II)** Hg(II)* 

Genérico 

1 1,98 4,08 1,96 99,2 102,1 98 

2 1,95 4,06 2,12 97,5 101,5 106 

3 1,97 4,04 2,01 98,7 100,9 100 

Média 1,97 ± 0,01 4,06 ± 0,01 2,03 ± 0,05 98,5 ± 0,5 101,5 ± 0,4 102 ± 2 

Petrobrás 

1 2,1 4,0 2,08 105 99 104 

2 2,9 4,0 2,13 144 101 107 

3 2,0 4,5 1,92 99 114 96 

Média 2,3 ± 0,3 4,2 ± 0,2 2,04 ± 0,06 116 ± 14 105 ± 5 102 ± 3 

Shell 

1 1,91 3,8 2,00 96 94 100 

2 2,13 4,1 1,96 107 102 98 

3 2,06 4,5 2,05 103 112 102 

Média 2,03 ± 0,06 4,1 ± 0,2 2,00 ± 0,02 102 ± 3 103 ± 5 100 ± 1 

*Adicionado 2.0 µmol L-1 de analito 

**Adicionado 4.0 µmol L-1 de analito
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Esses resultados demonstraram a viabilidade do uso do GPUE-FA na análise 

simultânea de cátions metálicos em amostras alcoólicas reais, na proporção de 30% de 

etanol, sendo possível a quantificação de concentrações próximas do limite inferior da 

faixa linear e mantendo um erro relativo menor que 5%. Os resultados de DPASV foram 

comparados com a concentração adicionada de cada metal, usando o teste t-Student, 

com os quais concordaram no intervalo de confiança de 95%.
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5. Conclusão 

 

Os estudos realizados neste projeto permitiram as seguintes conclusões: 

• A confecção de eletrodos compósitos à base de grafite e poliuretana é viável e as 

técnicas utilizadas para a caracterização física dos compósitos mostraram que a 

FA foi bem distribuída pela matriz, o modificador não se alterou no processo de 

preparação e influenciou na estabilidade térmica do compósito; 

• A presença da FA leva a um aumento da área superficial, por irregularidades na 

matriz do compósito; 

• A caracterização eletroquímica demonstrou que o melhor percentual de 

modificador para uso em eletrodo foi de 5,0% (m/m); 

• A EIS demonstrou que a adição da FA no compósito influencia o comportamento 

elétrico do sistema, uma vez que a partícula repele as sondas aniônicas, 

impedindo que elas adentrem os poros na superfície, e se comporta de forma 

similar a um capacitor; 

• A determinação de cádmio(II) foi realizada com sucesso em amostras de água e 

em amostras de baterias recarregáveis, sendo que as concentrações analisadas 

foram de ordem sub-micromolar; 

• A determinação simultânea de chumbo(II), cobre(II) e mercúrio(II) em amostras 

de etanol combustível foi realizada com sucesso, sendo possível quantificar 

concentrações próximas ao limite inferior da faixa linear. A determinação de 

zinco(II) não foi possível em baixas concentrações; 

• Em todas as aplicações em amostras reais, o GPUE-FA 5,0% (m/m) apresentou 

maior sensibilidade do que o GPUE e, com exceção da determinação de chumbo, 

em todas as outras o eletrodo modificado apresentou menor LOD, demonstrando 

a viabilidade de uso da FA como modificador do GPUE, proporcionando-lhe maior 

sensibilidade. 

• Com base nos resultados obtidos, foi proposto um mecanismo de ação da Fly Ash 

como modificador 
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