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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objectivo o desenvolvimento e optimização dum sensor “amigo do 

ambiente” para monitorização de crómio em matrizes ambientais. A detecção de vestígios 

de crómio em meio aquoso, e estudos de especiação, foram levados a cabo por voltametria 

adsortiva de redissolução catódica de onda quadrada com eléctrodo rotativo de filme de 

bismuto. A especiação tem particular interesse, visto que as duas formas de crómio, Cr(VI) e 

Cr(III), têm diferentes toxicidades. Permite determinar o impacto ecológico do crómio no 

ambiente. 

 

Após o estabelecimento das melhores condições para deposição do filme de bismuto, 

procedeu-se à optimização dos vários parâmetros experimentais para obtenção do sinal 

electroquímico do Cr(III) e do Cr(VI). Realizaram-se estudos sobre a reprodutibilidade do 

filme de bismuto e o tempo de contacto entre crómio e DTPA, agente complexante usado. 

Calibrou-se o eléctrodo para duas gamas de concentração de ordem nanomolar de Cr(VI) e 

estimaram-se os limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ). Investigou-se a 

interferência de espécies surfactantes e metálicas. 

 

A metodologia proposta foi aplicada à determinação de Cr(VI), Cr(III) e Crtotal em amostras 

de água recolhidas junto à foz do rio Tejo, e num produto resultante da compostagem da 

fracção orgânica de resíduos sólidos urbanos indiferenciados. 

 

Palavras-chave: Crómio, Monitorização ambiental, Eléctrodo de filme de bismuto, Voltametria de 

onda quadrada, Voltametria adsortiva de redissolução catódica, Especiação de crómio. 
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Abstract 

 

The aim of the present work is the development and optimization of an environmental-

friendly electrochemical sensor for the monitorization of chromium in environmental samples. 

The detection and speciation of trace chromium was carried out by square wave adsorptive 

cathodic stripping voltammetry (SWAdCSV). The speciation of chromium is of particular 

interest because the two main forms, Cr(VI) e Cr(III), have different toxicities.  

 

After choosing the best conditions for the deposition of the bismuth film onto glassy carbon, 

we proceeded to the optimization of various experimental parameters that could affect the 

stripping performance of Cr(III) and Cr(VI). Studies for the reproducibility of the bismuth film 

electrode and the contact time between the complexing agent and chromium were made. 

Under the selected optimized conditions, linear calibration plots were obtained in the 

nanomolar concentration range; the resulting detection limits (LOD) and quantification limits 

(LOQ) were estimated. The effect of a typical non-ionic surfactant and several metal ions that 

could interfere with chromium determination was considered.  

 

The proposed methodology was successfully applied to the determination of Cr(VI), Cr(III) 

and Crtotal in real samples. Water samples collected from river Tagus and a compost 

produced from the organic fraction of solid urban waste were analysed.  

 

Keywords: Chromium; Environmental monitoring; Bismuth film electrode; Square-wave voltammetry, 

Adsorptive cathodic stripping voltammetry; chromium speciation. 
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Abstract 

 

The aim of the present work is the development and optimization of an environmental-

friendly electrochemical sensor for the monitorization of chromium in environmental samples. 

This study focused on the detection and speciation of trace chromium in acetate medium, pH 

6.0, by square wave adsorptive cathodic stripping voltammetry (SWAdCSV) at a rotating-disc 

bismuth film electrode (BFE) deposited ex situ onto a glassy carbon electrode. DTPA was 

used as the complexing agent and nitrate ions as a catalytic agent.  

 

The speciation of chromium is of particular interest because the two main forms usually 

present in the environment, Cr(VI) e Cr(III), have different toxicities. It can also determine its 

ecological impact and its environmental mobility and transport behaviour. 

 

After choosing the best conditions for the deposition of the bismuth film onto the glassy 

carbon substrate, we proceeded to the optimization of various experimental parameters that 

could affect the stripping performance of Cr(III) and Cr(VI). The influence of DTPA 

concentration, potassium nitrate concentration, accumulation potential, accumulation time, 

electrode rotation speed and equilibrium time was studied. Also the effect of the square wave 

parameters - amplitude, frequency and potential step – on the voltammetric signal of C(III) 

and (VI) was investigated. Studies for the reproducibility of the bismuth film electrode and the 

contact time between the complexing agent and chromium were made. Under the selected 

optimized conditions, two linear calibration plots were obtained in the nanomolar 

concentration range; the resulting detection limit (LOD) and quantification limit (LOQ) were 

0,336 and 1,12 nmol L-1, for the range of 1 to 9 nmol L-1, 0,312 and 1,00 nmol L-1, for the 

range of 10 to 90 nmol L-1, respectively. The effect of a typical non-ionic surfactant, Triton X-

100, and several metal ions, that could potentially interfere with the chromium determination, 

was considered.  

 

Finally, the proposed methodology was successfully applied to the determination of Cr(VI), 

Cr(III) and Crtotal in real samples. Water samples that were collected from river Tagus in 

Algés and a compost produced from the organic fraction of solid urban waste were analysed.  

 

The bismuth film electrode appears to be a promising tool for electroanalytical purposes in 

comparison to commonly used mercury electrodes, ensuring the use of a clean methodology 

for the monitorization of chemical species in environmental matrices.  

 

Keywords: Chromium; Environmental monitoring; Bismuth film electrode; Square-wave voltammetry, 

Adsorptive cathodic stripping voltammetry; chromium speciation. 
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1.1 – Introdução 

O nosso planeta vem sendo afectado por uma grande variedade de problemas ambientais. 

A globalização e os processos naturais da Terra tendem a transformar problemas locais em 

internacionais. Alguns dos mais prementes problemas são: chuvas ácidas, poluição 

atmosférica, aquecimento global, resíduos perigosos, degradação da camada de ozono, 

sobrepovoamento, destruição da floresta virgem e contaminação de águas e solos. 
 

A contaminação de águas e solos com metais pesados constitui um grave problema 

ambiental, uma vez que interfere no ambiente global da área afectada (solo, águas 

superficiais e subterrâneas, ar, fauna e vegetação), podendo dar origem a problemas de 

saúde pública. Os metais pesados são componentes naturais da crusta terrestre. Atingem o 

organismo humano através da cadeia alimentar ou por via respiratória. Em quantidades 

vestigiais, alguns metais pesados são considerados elementos essenciais (manganês, 

zinco, crómio e outros), embora a partir de determinados níveis, nalguns casos muito baixos, 

tenham efeitos nocivos (actividade mutagénica, carcinogénica e/ou teratogénica); os 

designados elementos não-essenciais têm apenas papel poluente (mercúrio, chumbo, 

cádmio e tálio). Os metais pesados são, pois, reconhecidos como poluentes perigosos, 

altamente tóxicos e encontram-se em segundo lugar em importância ambiental, sendo 

apenas suplantados pelos pesticidas [1-4]. 

 

A crescente preocupação com os problemas ambientais que se tem verificado nas últimas 

décadas suscitou a necessidade da detecção e eliminação de compostos tóxicos presentes 

em solos e em águas. Na detecção desses compostos é fundamental dispor de métodos 

simples e de fácil aplicação à monitorização dos mesmos. Nessa perspectiva, os métodos 

electroanalíticos para a detecção e quantificação de poluentes ambientais têm vindo a 

desenvolver-se muito nestes últimos anos, pois, além de relativamente simples, a 

instrumentação é vantajosa do ponto de vista económico e oferece a possibilidade de 

realizar medições de confiança após tratamento mínimo da amostra, ou mesmo in situ [4]. 

As técnicas de pré-concentração, como a ASV (Voltametria de Redissolução Anódica) ou 

AdSV (Voltametria de Redissolução com Adsorção), têm-se mostrado adequadas na 

determinação de analitos a nível vestigial ou ultra-vestigial [5]. 

  

O mercúrio, na forma de eléctrodo de mercúrio de gota suspensa (HMDE) e de eléctrodo de 

filme de mercúrio (MFE), tem sido o material de eléctrodo tradicionalmente mais usado nas 

medições por ASV e AdSV, pois possui propriedades inestimáveis para electroanálise. 

Apresenta elevada sobretensão para o hidrogénio em solução aquosa, permitindo uma zona 

negativa de potencial de trabalho maior do que qualquer outro material de eléctrodo e tem 
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capacidade para formar amálgamas com muitos metais pesados [6]. Devido à sua 

toxicidade, a qual é considerada responsável por elevada poluição ambiental, foi mesmo 

proibido em alguns países [7]. Por exemplo, a Suécia, em 1993 (Ordinance SFS 1991:1290), 

baniu a venda de interruptores, aparelhagens e instrumentação contendo mercúrio e impôs 

que a Agência Sueca (KemI) que controla os produtos químicos banisse na totalidade o 

manuseamento de mercúrio, incluindo os reagentes usados em análises químicas [8]. Em 

2005, a Comissão da União Europeia propôs a anulação das exportações de mercúrio até 

2011, como parte de uma estratégia para reduzir as emissões de mercúrio e de protecção 

contra a sua exposição [9]. Recentemente, os membros do Parlamento Europeu votaram a 

favor da antecipação para 2010 [10].  

 

Têm sido feitas investigações no sentido de encontrar materiais de eléctrodo alternativos 

que satisfaçam as necessidades ambientais (eléctrodos “amigos do ambiente”). Com este 

propósito, têm-se estudado eléctrodos doutros materiais, como carbono, diamante dopado 

com boro, eléctrodos “screen-printed” ou não de metais nobres e eléctrodos quimicamente 

modificados [6]. 

 

Recentemente, [11-13] o grupo de investigação de J. Wang introduziu um novo eléctrodo de 

trabalho para técnicas analíticas de redissolução, o eléctrodo de filme de bismuto (BFE). 

Este foi aplicado em ASV à determinação de alguns iões metálicos vestigiais, o que 

envolveu a deposição in situ do filme de bismuto em eléctrodo de carbono vítreo (GCE) com 

a subsequente detecção dos analitos, no passo de redissolução [14-20]. Devido às 

vantagens do BFE, este tornou-se cada vez mais interessante para a construção de 

sensores para detecção e monitorização de metais vestigiais por análise de redissolução 

[21-24]. 

 

Neste trabalho, com base no estudo dos factores que afectam a voltametria adsortiva de 

redissolução catódica com onda quadrada do crómio num eléctrodo de filme de bismuto, 

estabeleceram-se as condições óptimas para a determinação de Cr(VI), Cr(III) e Cr total 

dissolvido, a nível vestigial, em matrizes ambientais. Esta especiação tem particular 

interesse, visto que as duas formas de crómio, Cr(VI) e Cr(III), têm diferentes toxicidades. 
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1.2 – Aspectos Teóricos 

 

1.2.1 – Crómio 

O crómio ocorre na Natureza em três estados de oxidação, Cr(II), Cr(III) e Cr(VI), sendo os 

dois últimos os mais comuns, principalmente em meios aquosos. A diferente toxicidade 

entre estes dois estados de oxidação é conhecida. Enquanto a forma trivalente é essencial, 

em concentrações vestigiais, no metabolismo dos lípidos e proteínas, e é vital na 

manutenção do factor de tolerância à glucose, a forma hexavalente é bastante tóxica e foi 

classificada carcinogénica pela Agência Internacional de Investigação sobre Cancro (IARC), 

mesmo quando ingerida em muito pequenas quantidades. Além dos efeitos nos órgãos 

vitais (e.g. fígado e rins), pode causar irritação no tracto respiratório (e.g. ulcerações e 

perfuração do septo nasal) [25]. A sua acção mutagénica foi retratada em filmes como Erin 

Brockovich.  

 

A presença de crómio no ar é também preocupante. Contribui para a oxidação do dióxido de 

enxofre e a formação de aerossóis no processo da chuva ácida [26]. 

 

A presença de crómio nas matrizes ambientais deve-se a causa naturais, como a 

mineralização, hidrotermalismo [27] e vulcanismo, ou a causas antropogénicas. Processos 

industriais como a galvanização do ferro (método anti-corrosivo), o tratamento e 

conservação de madeiras e tratamento de peles são exemplos típicos. 

 

O crómio na forma de Cr(III) é estável e forma complexos octaédricos com água e cloretos 

como por exemplo [CrCl2(H2O)4]Cl.2H2O, [CrCl(H2O)5]Cl2.H2O e [Cr(H2O)6]Cl3, sendo o hexa-

aquocomplexo o mais estável. As reacções de complexação do Cr(III) são conhecidas como 

cineticamente lentas ou mesmo inibidas termodinamicamente [28].  

 

O crómio (VI) ocorre sob a forma de CrO4
2-, Cr2O7

2-, ou como complexo policondensado de 

cor laranja (Cr3O10
2-), dependendo do pH. Todas as espécies de Cr(VI) apresentam estrutura 

tetraédrica pura (CrO4
2-) ou tetraédrica distorcida (Cr2O7

2-) [28]. Em condições normais o 

Cr(VI) é muito solúvel em água e não forma outros compostos para além dos já 

mencionados. 

 

O estado de oxidação do crómio altera-se com facilidade em sistemas naturais, por exemplo 

o Cr(III) é oxidado por MnO2 [29] e H2O2 [30]. Cranston e Murray demonstraram que, em 

água do mar oxigenada, a forma hexavalente é a predominante [31]. 
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A especiação é um dos maiores desafios em química analítica, em particular a especiação 

de metais [32]. No caso do crómio, para além de permitir determinar o impacto ecológico, é 

também importante na determinação da sua mobilidade e transporte no ambiente. A análise 

de especiação em água requer uma técnica capaz de distinguir entre as diferentes espécies 

químicas com suficiente precisão e sensibilidade, e sem alteração ou contaminação durante 

o manuseamento da amostra e sua análise [33]. 

 

O crómio pode ser determinado por análise de activação neutrónica [34, 35], mas a técnica 

é muito dispendiosa e requer algum tempo (5 a 6 semanas). Habitualmente, a determinação 

do crómio é feita recorrendo a técnicas ópticas como fluorescência de raio-X [36], 

espectrofotometria de UV-visível [37], espectrometria de emissão atómica [38] ou, mais 

usualmente, por espectroscopia de absorção atómica (AAS) com chama ou com câmara de 

grafite [39].  

 

Para análises de especiação em água do mar ou outras águas naturais não contaminadas, o 

número de técnicas analíticas é limitado. A AAS é usada com frequência para a análise de 

Cr total. Para distinguir entre Cr(VI) e Cr(III) por AAS, a amostra tem de ser sujeita a pré-

concentração por co-precipitação com hidróxido de ferro (III) [40-45] ou com hidróxido de 

gálio (III) usado em AAS com atomização electrotérmica [46]. A adsorção e eluição com 

resinas de troca iónica é outro método de separação do Cr(III) e Cr(VI) [47-49]. A 

colorimetria é muito utilizada para quantificar o Cr(VI) em amostras de água [50, 51], mas 

podem ocorrer interferências devido à cor de substâncias orgânicas co-existentes [52]. A 

HPLC de fase reversa [53] e a cromatografia de troca-iónica acoplada a ICP-MS têm 

também sido usadas para a especiação do Cr [54]. 

 

Os métodos electroanalíticos permitem alcançar elevada sensibilidade e especificidade, já 

que diferentes espécies têm diferentes propriedades electroquímicas. O crómio pode ser 

determinado directamente numa amostra de água (sem qualquer extracção prévia) por 

voltametria de redissolução anódica. Mas a utilidade da técnica está limitada por 

interferências no intervalo de potencial de trabalho e por uma fraca resposta electroquímica 

por parte de aquo-complexos de crómio. 

 

A AdSV é a técnica electroanalítica mais comum para a determinação de Cr com limites de 

detecção de ordem nanomolar. A maioria dos procedimentos para AdSV desenvolvidos para 

a determinação do crómio depende da adsorção espontânea à superfície do eléctrodo de 

complexos de crómio com EDTA [55], difenilcarbazida [56-58], cupferron [59] e 

poliaminoácidos, como o DTPA [60] e TTHA [61] e mais recentemente, 2,2’-bipiridina [62]. 

Em todos estes métodos o ião nitrato é introduzido como agente catalisador. 
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O método de determinação de Cr a nível vestigial na presença de DTPA e nitrato, usando 

técnicas polarográficas foi descrito, pela primeira vez, por Zarebski [63]. Mais tarde, 

Golimowski et al. [60] deram um importante contributo no desenvolvimento da técnica AdSV 

para a detecção de crómio complexado com DTPA na presença de iões nitrato. Torrance e 

Gatford [64] propuseram um mecanismo no qual o Cr(VI) difunde da solução para a 

superfície do eléctrodo, onde se reduz a Cr(III); este complexa rapidamente com o DTPA e 

adsorve na superfície do mercúrio. Scholz et al. [65] com base no método de Golimowski, 

concluíram que irradiando com luz ultra-violeta amostras saturadas com oxigénio, todo o 

Cr(III) era convertido a Cr(VI), sendo este posteriormente detectado. 

 

Estes métodos podem ser usados para determinar a concentração de Cr total ou Cr(III) e 

Cr(VI), após separação. Boussemart et al. [66] e, mais recentemente, Li e Xue [33] 

aproveitaram a dependência temporal do sinal do Cr(III) anteriormente reportada, para 

especiar entre Cr(III) e Cr(VI). 

 

O convencional eléctrodo de mercúrio de gota suspensa (HMDE) foi usado em todos os 

trabalhos até aqui referidos, envolvendo AdSV. Eléctrodos de filme de mercúrio (MFE), 

preparados por electrodeposição do filme de mercúrio num substrato adequado, têm sido 

também aplicados na determinação de crómio por AdSV [67-69]. 

 

Devido à elevada toxicidade do mercúrio têm-se estudado novos materiais de eléctrodo 

alternativos, com desempenho similar, mas de baixa toxicidade, dada a necessidade que se 

impõe em monitorizar crómio a nível vestigial nas mais diversas matrizes. O eléctrodo de 

filme de bismuto tem-se revelado uma excelente alternativa aos eléctrodos de mercúrio. 

Recentemente, foi aplicado na detecção de Cr(VI), na presença de DTPA [80] em água de 

rio, e com cupferron [81] em água da torneira, solo e tabaco. 
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1.2.2- Métodos electroanalíticos 

1.2.2.1 – Introdução 

A Electroquímica estuda as alterações químicas provocadas pela passagem de corrente 

eléctrica e a produção de energia eléctrica em consequência de reacções químicas. A 

passagem de corrente eléctrica pode originar um processo de transferência de carga, com 

origem numa separação de cargas, podendo ocorrer homogeneamente em solução 

(reacção de oxidação-redução) ou heterogeneamente na interface de duas fases químicas 

(reacção de eléctrodo). 

 

A Electroquímica abarca uma grande variedade de fenómenos, desde a electroforese à 

corrosão, dispositivos, desde sensores electroanalíticos a pilhas (baterias), e diferentes 

tecnologias, desde a galvanização de metais à produção industrial de cloro. 

 

Os métodos electroanalíticos actuais dividem-se em métodos interfaciais e de solução. Os 

métodos interfaciais baseiam-se nos fenómenos que ocorrem na interface entre a superfície 

dos eléctrodos e a camada fina de solução adjacente a esta superfície. Os métodos de 

solução baseiam-se em fenómenos que ocorrem no interior da solução. 

 

Os métodos interfaciais dividem-se em duas grandes categorias: estáticos e dinâmicos, 

conforme o funcionamento da célula electroquímica se efectue na ausência ou presença de 

passagem de corrente. Os métodos interfaciais estáticos, que incluem medições 

potenciométricas, têm reconhecida importância devido à sua velocidade e selectividade. Os 

métodos interfaciais dinâmicos, nos quais a passagem de corrente nas células 

electroquímicas desempenha o papel principal, dividem-se em dois grupos: as técnicas de 

corrente controlada e as técnicas de potencial controlado. Nas técnicas de corrente 

controlada (controlo galvanostático), a corrente na célula é mantida constante enquanto se 

recolhem os dados, podendo ser a variação de potencial com o tempo, ou o tempo decorrido 

até as espécies em solução não conseguirem manter a corrente, ou a massa de material 

depositado sobre um eléctrodo. Nas técnicas de potencial controlado (controlo 

potenciostático), o potencial do eléctrodo de trabalho é controlado enquanto se medem 

outras variáveis do sistema, normalmente a intensidade de corrente ou um intervalo de 

tempo. Estas técnicas apresentam bons limites de detecção com intervalos bastante 

alargados (tipicamente de 10-3 a 10-8 mol L-1). Além disso, muitas destas técnicas podem ser 

efectuadas em volumes muito pequenos da amostra, da ordem dos nanolitros. 
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1.2.2.2 – Células electroquímicas 

A carga é transportada através do eléctrodo pelo movimento dos electrões. Materiais de 

eléctrodo típicos incluem metais (ouro, prata, platina, mercúrio), carbono (carbono vítreo, 

várias formas de grafite) e materiais semicondutores (silício, índio-estanho). A escolha do 

material de eléctrodo depende, principalmente, da zona de potenciais úteis do eléctrodo no 

electrólito escolhido e da qualidade e grau de pureza do material [82]. 

 

No electrólito a carga é transportada pelo movimento dos iões (como por exemplo H+, Na+ e 

Cl-) que se encontram em solução aquosa ou não-aquosa. Numa experiência electroquímica 

a resistência do electrólito deve ser relativamente baixa. 

 

A variação de potencial eléctrico na passagem de uma fase condutora para outra localiza-se 

na interface. Assim, a variação de potencial na interface é súbita, o que implica a existência 

de um campo eléctrico elevado (o campo eléctrico está directamente relacionado com a 

separação de cargas), que por sua vez vai afectar o comportamento dos transportadores de 

carga, iões ou electrões, na região interfacial. 

 

A magnitude da diferença de potencial (ou do campo eléctrico) afecta as energias relativas 

dos transportadores nas duas fases e por isso controla a direcção e velocidade da reacção 

de transferência de carga. Logo, o controlo e medição do potencial da célula electroquímica 

são aspectos muito importantes na electroquímica experimental. 

 

Uma célula electroquímica é constituída, pelo menos, por duas interfaces, que, no caso da 

experiência electroquímica mais simples, são constituídas por dois eléctrodos separados por 

uma solução de electrólito. 

 

1.2.2.3 – Natureza da interface eléctrodo/electrólito 

As reacções de eléctrodo são reacções heterogéneas tendo lugar na região interfacial entre 

o eléctrodo e a solução de electrólito, onde a distribuição de carga difere do interior da 

solução.  

 

Na ausência de uma reacção electroquímica que envolva a troca de electrões entre uma 

espécie química e o eléctrodo, e supondo que não existem outros efeitos além da separação 

de cargas entre a superfície do eléctrodo e a camada adjacente de solução (interface 

eléctrodo/electrólito), quando se aplica uma diferença de potencial entre os dois eléctrodos 

há uma passagem de corrente na solução devida ao rearranjo das cargas em torno do 

eléctrodo, denominada corrente capacitiva, Ic, que normalmente não pode ser ignorada [82]. 
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Quando as experiências electroquímicas envolvem baixas concentrações de espécies 

electroactivas, a corrente capacitiva pode ser bastante maior que a corrente resultante das 

reacções electroquímicas. 

 

1.2.2.4 – Natureza das reacções electroquímicas nos eléctrodos 

Além do rearranjo das cargas, existem reacções electroquímicas na interface. O eléctrodo 

pode actuar como um dador (para a redução) ou aceitador (para a oxidação) de electrões 

transferidos de ou para a espécie química electroactiva na solução. Para ocorrer a 

transferência electrónica tem de haver correspondência entre as energias das orbitais 

electrónicas de e para onde a transferência ocorre no dador e aceitador, respectivamente. 

No eléctrodo este nível corresponde à orbital completa mais elevada, que num metal é o 

nível de energia de Fermi, EF, e na espécie em solução é a orbital do electrão de valência 

[82]. Para se dar uma reacção electroquímica à superfície do eléctrodo temos de considerar 

o transporte de massa (dos reagentes) vindo do interior da solução.  

 

A transferência electrónica que ocorre na interface eléctrodo/electrólito provocada pelas 

reacções de redução ou oxidação é governada pela lei de Faraday (a extensão da reacção 

química provocada pelo fluxo de electrões é proporcional à quantidade de electricidade que 

passa pela interface) e a corrente gerada pelas reacções químicas designa-se corrente 

faradaica, If [83]. 

 

1.2.2.5 – Eléctrodos  

Durante a aplicação dos métodos electroanalíticos estamos principalmente interessados na 

reacção que ocorre no eléctrodo de trabalho. Devemos, pois, padronizar a outra metade da 

célula electroquímica usando um segundo eléctrodo constituído por fases de composição 

constante e estáveis, ou seja, um eléctrodo de referência. 

 

Como o eléctrodo de referência é construído de modo a ter um potencial fixo, todas as 

variações de potencial da célula serão atribuídas ao eléctrodo de trabalho. Diz-se, então, 

que se controla o potencial do eléctrodo de trabalho em relação ao eléctrodo de referência. 

Assim, se ligarmos o pólo negativo duma fonte de alimentação ao eléctrodo de trabalho, 

conduzimo-lo para potenciais (E) mais negativos, a energia dos electrões no eléctrodo de 

trabalho aumenta e a partir de determinado valor ocorre a redução das espécies em solução 

criando um fluxo de electrões do eléctrodo para a solução (corrente de redução). O valor de 

potencial ao qual a reacção se inicia varia conforme as espécies químicas presentes em 

solução e está relacionado com os respectivos potenciais padrão, E0. 
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O contra-eléctrodo, também denominado eléctrodo secundário ou auxiliar, é um eléctrodo 

estável, reversivelmente polarizável e é usado para completar o circuito. Desempenha um 

papel muito importante na célula electroquímica, uma vez que a corrente eléctrica que 

atravessa a célula passa entre este eléctrodo e o de trabalho. 

 

A reacção que ocorre no contra-eléctrodo deverá ser sempre mais rápida do que a que 

ocorre no eléctrodo de trabalho, para que a corrente do processo em estudo não seja 

limitada pela reacção que ocorre no contra-eléctrodo. Este problema é resolvido utilizando 

um contra-eléctrodo de área muito superior à do eléctrodo de trabalho. 

 

A geometria adoptada depende também do eléctrodo de trabalho, uma vez que a 

distribuição da corrente e do potencial no eléctrodo de trabalho têm de ser uniformes. Em 

geral, escolhe-se uma geometria de modo a que todos os pontos da superfície do eléctrodo 

de trabalho sejam equivalentes relativamente à posição do contra-eléctrodo. 

 

1.2.3 – Cinética e transporte em reacções de eléctrodo 

Considerando apenas as reacções electroquímicas no eléctrodo: 

 

o mecanismo de reacção pode ser decomposto nos seguintes passos: 

1. Difusão da espécie oxidada do interior da solução para a superfície do eléctrodo, descrita 

por um coeficiente de transferência de massa; 2. Rearranjo da atmosfera iónica da espécie 

oxidada devido à sua interacção com o campo eléctrico na dupla camada (10-8 s); 3. 

Reorientação do dipolo do solvente (10-11 s); 4. Alteração nas distâncias entre o ião central e 

os ligandos presentes na sua esfera de coordenação (10-14 s); 5. Transferência electrónica 

(10-16 s); 6. Relaxação no sentido inverso (4321). Os passos 2 a 5 estão incluídos na 

constante de velocidade de transferência de carga, ka ou kc e incluem o processo de 

adsorção do reagente na superfície do eléctrodo, o qual será depois desadsorvido. Durante 

a transferência electrónica todas as posições dos átomos estão como que congeladas, de 

acordo com o Princípio de Franck-Condon [82]. 

 

Na expressão para a velocidade de uma reacção de eléctrodo, 

                                                      **Re Oxkdkvelocidade ca                                       (1.1) 

os valores de ka e kc e de    ** OxedRe  não só são influenciados pela reacção de eléctrodo, 

mas também pelo transporte das espécies de e para o interior da solução. O transporte 

pode ocorrer por difusão, convecção ou migração. Para que os efeitos de migração sejam 
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negligenciados, o efeito do campo eléctrico do eléctrodo deve ser limitado a distâncias muito 

pequenas. Para que isso aconteça é necessária uma elevada concentração de um 

electrólito de suporte, o qual não interfere na reacção de eléctrodo. Além de minimizar a 

contribuição da migração, a adição de electrólito de suporte é desejável pois diminui o efeito 

da resistência da solução, assegura que a espessura da dupla camada eléctrica seja 

pequena e estabelece uma força iónica constante em toda a solução mesmo na vizinhança 

dos eléctrodos quando as espécies electroactivas iónicas são produzidas ou consumidas. O 

facto de termos uma menor resistência entre o eléctrodo de trabalho e o eléctrodo de 

referência permite uma maior precisão da medida do potencial do eléctrodo de trabalho. 

 

A adição de um electrólito de suporte implica também contribuições químicas importantes 

pois muitas vezes este estabelece a composição química da solução (pH, força iónica) que 

controla as condições em que se desenrola a reacção. Em aplicações analíticas, a presença 

de uma concentração elevada de electrólito de suporte, que muitas vezes é um tampão, 

diminui ou elimina efeitos de matriz na amostra. 

No entanto, a utilização de electrólitos de suporte também tem algumas desvantagens pois 

pode introduzir impurezas na solução ou provocar a adsorção de espécies na superfície do 

eléctrodo, alterando a cinética da reacção electroquímica.  

 

A difusão é o movimento natural de espécies neutras ou carregadas em solução, na 

ausência do efeito do campo eléctrico. A velocidade de difusão depende do gradiente de 

concentração.  

 

Convecção é o transporte hidrodinâmico ou agitação, que ocorre quando existe uma 

convecção natural (causada por gradientes de densidade) ou uma convecção forçada. 

 

No presente trabalho, o eléctrodo de trabalho utilizado foi o eléctrodo de carbono vítreo 

rotativo, que funciona sob convecção forçada. 

 

1.2.4 – Métodos hidrodinâmicos 

1.2.4.1 – Introdução  

Nos métodos hidrodinâmicos as espécies electroactivas são transportadas do seio da 

solução para a superfície do eléctrodo por convecção-difusão. O transporte das espécies do 

seio da solução até à camada de difusão é feito por convecção forçada; contudo, dentro da 

camada de difusão, o transporte é controlado totalmente por difusão [84]. 
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A imposição de convecção forçada à solução contida numa célula electroquímica aumenta a 

velocidade do transporte de massa para o eléctrodo, resultando num aumento de corrente, 

porque a espessura da camada de difusão diminui. Aumenta assim a sensibilidade em 

comparação com as medições voltamétricas realizadas numa solução estacionária. A 

introdução da convecção forçada também ajuda a remover a pequena contribuição aleatória 

da convecção natural, a qual complica as medições realizadas em solução estacionária. De 

referir ainda que é possível variar a velocidade de reacção de eléctrodo, alterando a 

velocidade de convecção na solução, o que pode ser proveitosamente explorado em 

análises mecanísticas e aplicações electroquímicas. 

 

1.2.4.2 – Eléctrodos hidrodinâmicos 

Os eléctrodos hidrodinâmicos são eléctrodos que funcionam num regime de convecção 

forçada, apresentando a vantagem de aumentar o transporte das espécies electroactivas 

para a sua superfície, originando correntes mais elevadas, e portanto, maior sensibilidade, e 

também maior reprodutibilidade [82]. Há duas formas essenciais de introduzir a convecção 

forçada numa célula electroquímica. O eléctrodo pode estar numa posição fixa e a solução 

fluir pela sua superfície; ou o eléctrodo move-se no seio da solução. A convecção forçada 

sobrepõe-se a qualquer processo de convecção natural, anulando a sua influência. 

 

Numa análise quantitativa é vital que a convecção forçada introduzida na célula 

electroquímica seja previsível. A célula e as condições experimentais são concebidas para 

que a solução, dentro da célula, flua de forma laminar. A figura 1.1 mostra os 

comportamentos extremos do fluxo num tubo, um fluxo turbulento, sendo essencialmente 

aleatório e imprevisível, e um fluxo laminar, bem definido. 

 

A transição entre o fluxo laminar e o turbulento pode ser prevista pelo conceito do número 

de Reynolds, Re. Abaixo de um certo valor crítico de Reynolds, Recrit, o fluxo é laminar; 

acima dele é turbulento com regime de transição próximo de Recrit [82]. 

 

 
Fig. 1.1 Na primeira imagem, as condições definem um fluxo turbulento, sendo essencialmente 

aleatório e imprevisível; na segunda as condições definem um fluxo laminar. 
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Eléctrodo de disco rotativo 

Um dos melhores métodos para obter um eficiente transporte de massa, de uma forma 

altamente reprodutível, consiste no uso do eléctrodo de disco rotativo (RDE). Trata-se de um 

disco do material apropriado, envolvido por uma manga cilíndrica de material isolador, sendo 

o contacto eléctrico estabelecido por uma peça em cobre colada ao disco com resina 

condutora (Fig. 1.2). O diâmetro da manga é significativamente maior que o do disco, de 

modo a aproximar-se de uma superfície de dimensão infinita [82]. 

 
 

 

Fig. 1.2 Diagrama esquemático do eléctrodo de disco rotativo. 

 

Em resultado da rotação, a solução é sugada para o disco e espalhada para os lados. A 

figura 1.3 mostra o esquema das linhas de corrente. 

 

 

Fig. 1.3 Esquema das linhas de corrente num eléctrodo de disco rotativo [82]. 

 

O perfil da velocidade, v, de um fluido perto de um eléctrodo de disco rotativo foi obtido por 

Karman e Cochran, resolvendo as equações hidrodinâmicas em condições de estado 

estacionário [83]. Assim, no estado estacionário, para uma velocidade de rotação constante 

e potencial ou corrente aplicados constantes, a equação de difusão convectiva é:  
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                                          (1.2) 

onde D é o coeficiente de difusão das espécies electroactivas e C a constante convectiva, 

dada por:      3
1

2
1

2
3

510,0


 DC                                             (1.3) 

nesta expressão,  é a frequência angular de rotação do disco e  a viscosidade cinemática 

da solução [82]. 
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Após deduzido o perfil da velocidade, a equação de convecção-difusão (Eq. 1.4) para o 

RDE, escrita nas coordenadas convenientes e com as condições limite apropriadas, pode 

ser resolvida.  

                                                               
x

c
v

x

c
D

t

c














2

2

                                               (1.4) 

 

Chegando-se à equação de Levich (Eq. 1.5), que dá a corrente-limite: 

                                                       2
1

6
1

3
2

620,0 


 DnFAcI bulkL                                     (1.5) 

Onde n é o número de electrões envolvidos na reacção de eléctrodo, F é a constante de 

Faraday, A a área da superfície do eléctrodo e cbulk é a concentração das espécies no seio 

da solução. 

 

A corrente limite é directamente proporcional à área do eléctrodo, o que demonstra que o 

disco é uniformemente acessível, podendo-se concluir o mesmo da espessura da camada 

de difusão, dada por:       2
1

6
1

3
1

61.1


  D                                              (1.6)  

que é independente de r. 

 

A convecção forçada conduz à formação de uma camada fina de solução adjacente ao 

eléctrodo, camada de difusão de espessura , dentro da qual só ocorre difusão; todos os 

gradientes de concentração ocorrem dentro desta camada. Em qualquer ponto do eléctrodo 

de disco rotativo e para convecção constante,  é constante. Se a espessura  é constante 

sobre toda a superfície do eléctrodo, então o eléctrodo é uniformemente acessível para as 

espécies electroactivas que vêm do interior da solução. Ao aplicar-se um potencial ao 

eléctrodo suficientemente negativo (redução) ou positivo (oxidação), todas as espécies 

electroactivas que se encontram à superfície do eléctrodo reagem e obtém-se a corrente 

limite, IL [82]. 

 

1.2.5 – Caracterização dos métodos voltamétricos 

A voltametria é uma técnica electroquímica que consiste na aplicação ao eléctrodo de 

trabalho de um potencial contínuo que varia com o tempo, conduzindo à ocorrência de 

reacções de oxidação ou redução de espécies electroactivas presentes na solução 

(reacções faradaicas), adsorção de espécies de acordo com o potencial e ainda uma 

corrente capacitiva devido à carga da dupla camada [82]. A informação qualitativa e 

quantitativa sobre as espécies electroactivas é representada por uma curva de corrente vs. 

potencial, denominada voltamograma. 
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Os primeiros estudos de voltametria foram realizados por Heyrovsky e Kuceras em 1922, 

utilizando um eléctrodo gotejante de mercúrio (HMDE) como eléctrodo de trabalho e, como 

referência, um eléctrodo saturado de calomelanos (SCE), tendo sido esta técnica 

denominada de polarografia [85]. 

 

Os eléctrodos sólidos existentes na altura não tinham tratamento matemático solúvel.  

 

O desenvolvimento das técnicas electroanalíticas tem acompanhado a viabilização da 

instrumentação electroquímica possibilitada pelo avanço tecnológico resultante das 

aplicações informáticas e da ciência dos materiais. A possibilidade de interface com 

equipamentos electroquímicos para o controle digital da perturbação imposta ao eléctrodo 

de trabalho, assim como da medida do sinal resultante, facilitou a aplicação das técnicas 

voltamétricas, em especial das técnicas de impulso na década de 50 [86].  

 

Actualmente, as técnicas de voltametria utilizadas dividem-se em: técnicas de varrimento 

linear (por exemplo voltametria cíclica (CV)), técnicas pulsadas, para descriminar 

voltametricamente a corrente capacitiva (voltametria de impulso normal (NPV), voltametria 

de impulso diferencial (DPV), voltametria de impulso normal diferencial (DNPV), voltametria 

de impulso duplo diferencial (DDPV) e voltametria de onda quadrada (SWV)) e quando as 

concentrações são muito pequenas recorre-se às técnicas de pré-concentração, entre elas, 

a voltametria de redissolução anódica (ASV), voltametria de redissolução catódica (CSV) e 

voltametria de redissolução com adsorção (AdSV).  

 

As técnicas voltamétricas de análise estão a ser cada vez mais utilizadas em áreas tão 

distintas como a medicina, a bioquímica, a biologia molecular, a química ambiental e 

também em estudos mais fundamentais com o objectivo de obter informações sobre 

propriedades intrínsecas das substâncias. 

 

Às técnicas electroanalíticas associa-se uma grande vantagem que consiste na 

possibilidade da medição ser realizada directamente na amostra, não havendo necessidade, 

em muitos casos, de etapas de pré-tratamento ou de separações prévias. Esta vantagem, 

aliada à rapidez na realização das análises, ao baixo custo da instrumentação e dos 

materiais utilizados (quando comparado com as técnicas cromatográficas e 

espectroscópicas) e à capacidade que as técnicas electroanalíticas apresentam em relação 

à eliminação de interferentes, fazem com que elas sejam cada vez mais utilizadas. 

 

O conjunto destes aspectos traduzem uma elevada adequação destas técnicas para a 

produção de instrumentação em larga escala, versátil, automática e aplicável à escala micro 
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e nano, cuja capacidade de utilização in-situ, on-line e in-vivo é fundamental para a 

monitorização de contaminantes. 

 

A sua crescente importância levou ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais sensíveis, 

algumas, inclusive, com limites de detecção tão baixos, que podem ser comparados aos das 

técnicas tradicionais utilizadas na análise de compostos orgânicos e inorgânicos em 

matrizes ambientais, biológicas e alimentares [86]. 

 

Neste trabalho, utilizou-se a voltametria de redissolução com adsorção, onde a etapa da 

determinação quantitativa é realizada através da aplicação de uma modulação em onda 

quadrada, no sentido catódico, ao eléctrodo de carbono vítreo rotativo. 

 

1.2.6 – Voltametria de onda quadrada 

1.2.6.1 – Introdução 

A voltametria de onda quadrada (SWV) é uma das técnicas voltamétricas de impulso mais 

rápidas e sensíveis. Enquanto a voltametria de impulso normal ou de impulso diferencial, 

apresenta velocidades de varrimento de 1 a 10 mV s-1, a técnica de onda quadrada pode 

alcançar 1 V s-1. Resulta daqui uma maior rapidez na realização da análise, menor consumo 

de espécies electroactivas em relação à voltametria de impulso diferencial e redução do 

bloqueamento da superfície do eléctrodo [82]. Os limites de detecção da SWV podem-se 

comparar às técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Além disso, o processo de 

eléctrodo pode ser estudado em termos cinéticos e mecanísticos, com base na análise dos 

parâmetros característicos da técnica. 

 

1.2.6.2 – Técnicas de impulso 

As técnicas de impulso baseiam-se na cronoamperometria, ou seja, no estudo da variação 

da resposta da corrente eléctrica em função do tempo de aplicação de um determinado 

impulso de potencial. As características da corrente eléctrica registada relacionam-se com a 

largura do impulso e com o degrau de potencial que é aplicado ao eléctrodo para promover 

o processo faradaico [82].  

 

Nas técnicas de impulso, a perturbação do potencial do eléctrodo segue uma sequência de 

impulsos de potencial, cujas respostas da corrente eléctrica obtidas dependem de como 

estes impulsos são aplicados. As diferentes técnicas de impulso distinguem-se pela forma 

de aplicar os impulsos de potencial. 
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1.2.6.3 – História 

Geoffery Barker e colaboradores, em 1953, estudaram uma forma de compensar a corrente 

capacitiva residual obtida em análises polarográficas. O eléctrodo de trabalho era 

perturbado pela aplicação de uma sequência de potenciais na forma de uma onda simétrica 

sobreposta a uma rampa de potencial com variação lenta [87]. O eléctrodo utilizado foi o 

eléctrodo gotejante de mercúrio (HMDE), no qual o mercúrio goteja através de um capilar 

fino. A gota, o eléctrodo, aumenta em tamanho e acaba por cair por acção da gravidade; o 

eléctrodo renova-se pela formação de uma outra gota. No final da vida de cada gota, era 

medida a corrente capacitiva e o sinal final era definido como sendo a diferença das 

correntes obtidas entre cada semi-ciclo. A técnica foi definida como polarografia de onda 

quadrada.  

 

A técnica desenvolvida por Barker possuía uma sensibilidade limitada pela reversibilidade 

do sistema e pelos ruídos originários de várias fontes, que eram captados pelo capilar de 

mercúrio e pela coluna, o que influenciava a medição da corrente. Para resolver o problema 

optou-se por modificar a frequência de aplicação da onda quadrada, variando mais 

rapidamente a rampa de potencial, de forma a baixar o limite de detecção e obter uma 

resposta de corrente-potencial optimizada. Mas os ruídos externos captados pelo capilar de 

mercúrio ainda influenciavam significativamente as medições [87].  

 

Durante cerca de quinze anos, a técnica de polarografia de onda quadrada foi pouco 

utilizada devido a estas limitações. Em 1969, Ramaley e Krause, introduziram eléctrodos 

estacionários, o que eliminou a influência dos ruídos captados pelo capilar de mercúrio. 

Substituíram ainda a rampa linear de potencial por uma variação em forma de escada, 

dando origem à voltametria de onda quadrada (SWV). Os resultados eram comparáveis aos 

obtidos por Barker. 

 

No entanto, a SWV proposta por Ramaley e Krause também apresentava limitações pois a 

medição da corrente era realizada próximo do centro do impulso e os varrimentos de 

potencial eram limitados para pequenos valores de amplitude, implicando baixas 

velocidades de varrimento, e, por sua vez, perda de sensibilidade [88]. 

 

Christie, Turner e Osteryoung, em 1977, com o desenvolvimento da instrumentação 

analógica e digital, chegaram ao modelo actual da SWV. A medição da corrente é realizada 

com velocidades de varrimento maiores e no final do impulso de potencial, onde a corrente 

capacitiva é mínima. Este procedimento melhorou a sensibilidade da técnica e a sua 

aplicabilidade analítica [89].  
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Presentemente, a forma da curva de corrente-potencial na SWV é proveniente da aplicação 

de ondas de potencial de altura a (amplitude do impulso de potencial), sobrepostas a uma 

escada de potencial de incremento ΔEs (degrau de potencial) e duração (período). Na 

curva de potencial-tempo, a largura do impulso (t) é dada por /2 e a frequência de aplicação 

dos impulsos (f) é dada por 1/t. A corrente eléctrica é medida no final dos impulsos directos 

e inversos e o sinal obtido aparece como intensidade da corrente resultante (I) de forma 

diferencial apresentando excelente sensibilidade e alta rejeição a correntes capacitivas. 

Estas medidas são precedidas de um tempo inicial (td) onde o eléctrodo de trabalho é 

polarizado a um potencial onde a reacção não ocorre [90]. 

 

A figura 1.4 apresenta, em detalhe, a forma de aplicação do potencial na SWV, com a 

definição dos parâmetros utilizados, enquanto a figura 1.5 apresenta os voltamogramas 

teóricos associados a: (1) um sistema reversível e (2) um sistema irreversível, com a 

separação observada das correntes directa, inversa e resultante. Ambos possuem perfis 

voltamétricos semelhantes aos que eram obtidos na polarografia de onda quadrada.  

 

 
Fig. 1.4 Forma de aplicação do potencial na voltametria de onda quadrada [89]. 

 
As curvas de corrente-potencial (Fig. 1.5) apresentam perfis bem definidos e são, 

geralmente, simétricas, isto porque as correntes são medidas apenas no final de cada semi-

período e as variações na altura e na largura do impulso de potencial são sempre 

constantes, para um determinado intervalo de potenciais. 
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Fig. 1.5 Voltamogramas esquemáticos de onda quadrada. 1 representa um sistema reversível e 2 um 

sistema irreversível [86]. 

 

Os modelos utilizados no estudo de espécies electroactivas utilizando a SWV foram 

desenvolvidos basicamente por dois grupos de investigação, o grupo de Janet Osteryoung 

em Nova York, e o grupo de Milivoj Lovric na ex-Jugoslávia. A utilização de programas 

computacionais capazes de simular o comportamento químico para sistemas reversíveis, 

quase-reversíveis e irreversíveis, possibilitou a estes dois grupos desenvolverem o estudo 

da voltametria de onda quadrada, com aplicações analíticas e relacionadas com a cinética e 

mecanismo de reacções químicas, sob as mais variadas condições. 

 

Miles e Compton alargaram a aplicação da teoria da SWV a eléctrodos hidrodinâmicos, 

considerando sistemas electroquimicamente reversíveis, irreversíveis e quase-reversíveis, 

adicionando equações integrais complementares em função do transporte de massa por 

convecção originada pela utilização de eléctrodos de disco rotativo [91]. 

 

1.2.6.4 – Vantagens da SWV 

Do ponto de vista prático, a maior vantagem da SWV é a possibilidade de se obter correntes 

de pico bem definidas com elevada velocidade de varrimento. Além disso, ao tratar-se de 

uma técnica de impulso, a corrente faradaica pode ser registada num intervalo de tempo 

adequado para que a contribuição da corrente capacitiva seja mínima. 
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Outras vantagens da SWV são a redução no nível de ruído de fundo por meio de 

varrimentos repetitivos, e o facto de não ser necessário remover o oxigénio dissolvido na 

solução. É também possível, pela observação dos sinais directo e inverso, obter 

informações análogas às obtidas pela técnica de CV, e até com uma maior sensibilidade 

devido à contribuição mínima da corrente capacitiva  

 

A SWV é uma das técnicas voltamétricas de impulso mais sensíveis, podendo ser aplicada 

na determinação de diferentes espécies. Quando associada às técnicas de redissolução, 

pode atingir sensibilidade equivalente às técnicas espectroscópicas ou cromatográficas. 

 

1.2.6.5 – Aplicações 

O intenso desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tornou possível a 

construção de equipamentos com maiores recursos, o que possibilitou que a SWV se 

tornasse uma das técnicas de impulso mais aplicadas na determinação analítica de 

compostos orgânicos e inorgânicos. Por exemplo, a utilização de técnicas electroanalíticas, 

em especial a SWV, tem tido um crescimento exponencial na determinação de diferentes 

classes de pesticidas em diferentes amostras.  

 

A utilização de técnicas voltamétricas na análise de compostos com aplicações 

farmacológicas e de moléculas de interesse biológico deve-se à sua sensibilidade e à 

facilidade de utilização in-situ. Desta forma, a SWV tem sido largamente utilizada na análise 

de fluídos biológicos, no controlo de qualidade de produtos farmacêuticos e de produtos 

alimentares, apresentando as vantagens de não necessitar de etapas de pré-tratamento da 

amostra a par da rapidez de análise [92]. 

 

A SWV é, também, uma técnica muito apropriada na análise de metais, seja na sua 

determinação electroquímica directa, como modelo experimental [93], seja na formação de 

complexos com outras substâncias de interesse, como as metaloproteínas [94] ou, ainda, na 

determinação de contaminantes em resíduos industriais [95]. A SWV é utilizada no estudo 

de mecanismos de formação de complexos metálicos, possibilitando a avaliação da 

estequeometria da reacção e da constante de velocidade da formação de complexos, da 

influência de processos de adsorção-desadsorção de ligandos, além do efeito da variação 

da concentração dos ligandos [96, 97]. A caracterização de eléctrodos quimicamente 

modificados com diferentes complexos tem sido realizada frequentemente por SWV [98, 99]. 
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1.2.7 – Técnicas de pré-concentração 

1.2.7.1 – Introdução 

As técnicas de pré-concentração conduzem a baixos limites de detecção, competitivos com 

outras técnicas electroanalíticas normalmente usadas, na ordem de 10-10 mol L-1 ou mesmo 

menores. A preparação da amostra é mínima e a sensibilidade e selectividade são 

excelentes [82]. 

 

As três variantes mais usadas são a voltametria de redissolução anódica (ASV), voltametria 

de redissolução catódica (CSV), de acordo com as características do processo de 

redissolução, oxidação ou redução, respectivamente, e voltametria de redissolução com 

adsorção (AdSV). Embora a ASV, CSV e AdSV tenham as suas próprias características, 

todas elas têm dois passos em comum. Inicialmente, as espécies electroactivas são 

concentradas na superfície do eléctrodo sob controlo do potencial, ou em circuito aberto, 

durante um certo intervalo de tempo. Este passo de pré-concentração é crucial, daí 

resultando a excepcional sensibilidade. Na segunda etapa, as espécies acumuladas no 

eléctrodo são redissolvidas por aplicação de um varrimento de potencial (no sentido positivo 

ou negativo da gama de potenciais), registando-se um pico de corrente, que, por sua vez, é 

proporcional à concentração. Várias modulações do potencial podem ser usadas para o 

passo de redissolução, i.e., impulso diferencial, onda quadrada, varrimento linear ou escada. 

As formas mais usadas são impulso diferencial e onda quadrada devido à eficiência na 

eliminação de correntes capacitivas. Contudo, a onda quadrada tem a vantagem, em 

relação ao impulso diferencial, de proporcionar uma velocidade de varrimento maior e de ser 

mais sensível para análises vestigiais. Mas como qualquer técnica quantitativa, para que se 

obtenham resultados reprodutíveis, há condições importantes a considerar e a optimizar, 

tais como a natureza da superfície do eléctrodo e sua reprodutibilidade, a velocidade de 

varrimento e o tempo de deposição. 

 

1.2.7.2 – Voltametria de redissolução catódica com adsorção 

A voltametria de redissolução catódica com adsorção (AdCSV) utiliza-se na determinação 

de metais a nível vestigial, quando as técnicas de redissolução convencionais não se 

revelam eficientes. A AdCSV utiliza um ligando específico (L), o qual é adicionado à amostra 

e forma um complexo adsortivo com um metal ou metais alvo (Eq. 1.7). É usada uma 

solução tampão para controlar o pH da amostra, dado que o complexo ligando-metal é 

dependente do pH. Uma fracção do complexo ligando-metal é adsorvido na superfície do 

eléctrodo durante um dado período de tempo (Eq. 1.8), seguindo-se a redissolução. O passo 

de adsorção ocorre a potencial controlado, o qual determina a eficiência da adsorção e o 
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varrimento é no sentido dos potenciais mais negativos, aplicando uma modulação de 

potencial. A corrente de pico (Ip) medida é resultado da redução de um grupo redutível no 

ligando ou do próprio metal no complexo adsorvido (Eq. 1.9) e é proporcional à 

concentração de cada metal na solução em análise, sendo o potencial de pico (Ep) 

específico de cada metal. Os passos envolvidos na detecção de metais estão 

esquematizados na figura 1.6. 

   bmanmn LM             LM
  baba                (1.7) 

                                                        
adsorvidobaba ,LM           LM

bm-anbm-an
   (1.8)                                           

                                m1-nbm-an
LM           ,LM baeadsorvidoba                (1.9) 

 

A utilização da acumulação adsortiva implica uma pré-concentração eficaz com tempos de 

adsorção curtos, permitindo medições rápidas e sensíveis de metais a nível vestigial. A 

AdCSV apresenta um intervalo de limite de detecção na ordem de 10-9 a 10-11 mol L-1 [100]. 

Se a corrente de redução for aumentada cataliticamente, consegue-se determinar metais 

ainda em menores concentrações. 

 

O uso de eléctrodos hidrodinâmicos, como o eléctrodo de disco rotativo, aumenta a 

sensibilidade devido ao um maior transporte de massa, assegura uma boa reprodutibilidade 

e poderá conduzir a uma melhor resolução para soluções de misturas [82].  

 

 

Fig. 1.6 Esquema dos dois passos da medição por AdCSV de um metal; deposição na superfície do 

eléctrodo e redissolução do complexo ligando-metal, aplicando uma modulação do potencial em 

onda-quadrada. Adaptado [100]. 
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1.2.8 – Redução electroquímica do crómio 

Como já referido na secção 1.2.1, a metodologia adoptada neste trabalho para a 

determinação electroanalítica do crómio com eléctrodo de filme de bismuto baseia-se no 

recurso à voltametria adsortiva de redissolução catódica com onda quadrada, sendo o ácido 

dietilenotriaminapentacético (DTPA) o agente complexante. O estudo ocorre na presença de 

ião nitrato, que actua como catalisador. A escolha da técnica adsortiva deve-se à 

irreversibilidade que caracteriza os processos redox em causa, que envolvem a redução 

electroquímica, quer do Cr(III), quer do Cr(VI). 

 

No caso do Cr(VI), o mecanismo de reacção proposto por Torrance e Gatford [64] encontra-

se esquematizado na figura 1.7 (A). O Cr(VI), difundindo da solução para a superfície do 

eléctrodo, reduz-se a Cr(III) a potenciais mais negativos que -0,05 V; o Cr(III) assim formado 

complexa rapidamente com o DTPA e adsorve na superfície do eléctrodo, sofrendo então 

redução.  

 

O Cr(III) complexa em solução com o DTPA, formando-se Cr(III)-H2DTPA. Trata-se dum 

complexo activo que difunde para a superfície do eléctrodo, onde é adsorvido e reduzido 

mas também é convertido, lentamente, no seio da solução a Cr(III)-DTPA, um complexo 

estável [66] (figura 1.7(B)). 

 

Em ambos os casos, os picos de corrente catódica, obtidos em condições potenciostáticas, 

devem-se à redução do complexo Cr(III)-H2DTPA adsorvido na superfície do eléctrodo, a 

Cr(II)-H2DTPA; a corrente é incrementada por um processo catalítico provocado pela 

presença de iões nitrato, que reoxidam o Cr(II)-H2DTPA a Cr(III)-H2DTPA. 
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Fig. 1.7. Mecanismos propostos para a reacção do Cr(VI) (A) e do Cr(III) (B), no seio da solução e na 

superfície do eléctrodo, com DTPA e na presença de iões nitrato. Adaptado [64] e [66]. 

 

Os mecanismos cujos esquemas constam da figura 1.7 explicam os diferentes 

comportamentos do Cr(VI) e do Cr(III) observados no decurso do presente trabalho, que se 

apresentam e discutem no capítulo 3. 
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1.2.9 – Eléctrodos modificados 

1.2.9.1 – Introdução 

Num eléctrodo modificado, a superfície do eléctrodo é alterada por adsorção, por 

recobrimento físico ou pela ligação de determinadas espécies. O objectivo consiste em 

bloquear o acesso directo ao eléctrodo, inibindo alguns processos e promovendo outros. A 

modificação pode contribuir para uma maior selectividade na análise. A camada de 

modificador é electroactiva, agindo como mediador entre a solução analito e o substrato do 

eléctrodo na transferência de electrões [82], havendo vários métodos para a preparação dos 

diferentes tipos de eléctrodos modificados: modificação química, adsorção, electroadsorção 

e plasma.     

 

Os eléctrodos de mercúrio de gota suspensa (HMDE) e os eléctrodos de filme de mercúrio 

(MFE) têm sido tradicionalmente usados em ASV e AdSV devido às propriedades analíticas 

vantajosas do mercúrio. Contudo, o aumento dos riscos associados ao uso, manipulação e 

armazenamento do mercúrio metálico ou sais de mercúrio tem levado alguns países a banir 

completamente a sua utilização. Seguindo uma tendência para métodos analíticos mais 

“amigos do ambiente”, tem-se continuadamente pensado em materiais de eléctrodo 

alternativos com desempenho semelhante, particularmente para ir de encontro às 

crescentes necessidades de monitorização ambiental in situ de metais em concentração 

vestigial e para testes clínicos de metais tóxicos [11].  

 

Os eléctrodos quimicamente modificados [101], os eléctrodos dopados com boro [102] e os 

eléctrodos “screen-printed” [103], ou não, de metais nobres [104, 105] têm sido 

desenvolvidos para substituir os eléctrodos de mercúrio em análises de redissolução, 

considerando que um eléctrodo ideal deve ser mecanicamente estável, quimicamente inerte, 

ter um largo intervalo de potencial de trabalho e uma superfície facilmente reprodutível. Os 

eléctrodos de filme, os quais incluem um revestimento fino de metal (líquido ou sólido) 

depositado num suporte condutor eléctrico, têm várias características distintas: simplicidade 

e ausência de qualquer electrónica, geometria não restrita, estabilidade em condições de 

fluxo e possibilidade de modificação da superfície. Embora a escolha do material de suporte 

do filme seja vasta (ouro, prata, platina, irídio, cobre e diferentes formas de carbono), o 

número de metais para a preparação do filme é restrito. Eléctrodos de filme líquido são 

feitos de mercúrio, enquanto os materiais usados na construção de eléctrodos de filme 

sólido são: ouro, prata, platina e, mais recentemente, o bismuto [11-13].  
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1.2.9.2 – Eléctrodos de filme de bismuto 

Recentemente, o grupo de investigação de Joseph Wang demonstrou que eléctrodos de 

filme de bismuto (BFE), consistindo num filme fino de bismuto depositado num substrato de 

carbono, têm revelado um desempenho comparável ao eléctrodo de filme de mercúrio em 

ASV [11, 14, 21, 106-107]. 

 

A preparação do revestimento metálico pode ser feita por electrodeposição do metal na 

superfície de suporte seguido da transferência do eléctrodo para a solução analito 

(revestimento ex situ) ou por codeposição dos analitos e do metal (revestimento in situ). 

 

Enquanto a aptidão do mercúrio como material de eléctrodo em ASV se baseia na 

capacidade de formar amálgamas com muitos metais pesados, o desempenho do bismuto 

para esse fim pode ser atribuído à possibilidade de formar ligas com diferentes metais [19]. 

Outras propriedades atractivas do eléctrodo de filme de bismuto incluem a preparação 

simples in situ, elevada sensibilidade, sinal bem definido sem distorção, e excelente 

resolução de picos vizinhos [14]. A janela de potencial acessível é suficientemente larga 

para registar simultaneamente mais de quatro sinais de metais determinados por ASV. 

Estas excelentes características analíticas dos BFE’s combinadas com a baixa toxicidade do 

bismuto demonstram potencialidade para substituir os eléctrodos de mercúrio em AdSV.  

 

No entanto, o eléctrodo de filme de bismuto foi apenas aplicado em estudos de voltametria 

de redissolução com adsorção envolvendo medições de níquel e cobalto na presença de 

dimetilglioxima como agente complexante [70-77], urânio e alumínio na presença de 

cupferron [78-79] e a detecção de Cr(VI) na presença de DTPA [80] ou cupferron [81].É 

óbvia a crescente necessidade de investigar o comportamento do BFE em AdSV e expandir 

a sua aplicação a outros metais alvo.   
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2.1 – Solventes e Reagentes 

Para preparação das soluções utilizou-se água ultra-pura Millipore Milli-Q com resistividade 

 18 M cm. 

 

A solução-mãe de Bi(III) foi preparada a partir de Bi(NO3)3.5H2O (AnalaR); a de Cr(III) e de 

Cr(VI), a partir de Cr(NO3)3.9H2O (Merck) e K2CrO4 (Sigma-Aldrich), respectivamente; a de 

KNO3, partindo de KNO3 (Riedel-de Haën) e a de DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético), 

partindo de DTPA (Sigma-Aldrich). O pH da solução de DTPA foi corrigido para o valor 6,0 

com solução de NaOH.  

 

A solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 (pH 4,6) foi preparada 

misturando as quantidades apropriadas de CH3COOH glacial (Aldrich) e de CH3COONa 

(Aldrich). Para obter o pH 6,0 foi adicionada quantidade adequada de solução de NaOH. A 

acidez das soluções tampão era verificada diariamente. 

 

Para o estudo das interferências os reagentes usados foram: Triton X-100 (Sigma-Aldrich), 

Pb(NO3)2 (AnalaR), Cd(NO3)2.4H2O (Merck), Cu(NO3)2.3H2O (Merck), Ni(NO3)2.6H2O 

(Merck), Co(NO3)2.6H2O (AnalaR), Fe(NO3)3.9H2O (Merck) e Zn(NO3)2.6H2O (Panreac). 

 

Todos os reagentes usados eram de qualidade analítica pro analysi. 

 

2.2 – Instrumentação 

Todas as medições electroanalíticas foram realizadas usando um potenciostato Autolab 

Basic PGSTAT 12 da Eco Chemie acoplado a um computador Pentium III, munido de 

software Gpes versão 4.9, também da Eco Chemie, para recolha dos dados experimentais. 

As medições de pH foram realizadas num aparelho da Radiometer MeterLab PHM201 com 

um eléctrodo de pH combinado pHC 3005-8, da mesma marca. Os reagentes foram 

pesados numa balança Kern 770.  

 

Neste trabalho experimental utilizou-se um sistema hidrodinâmico constituído por uma célula 

voltamétrica de 100 mL, ou um copo de igual capacidade, equipados com um eléctrodo de 

referência de Ag/AgCl(sat. em KCl 3M) e um contra-eléctrodo de chapa de platina, ambos 

da Metrohm. Ao motor rotativo AutoLab Rotator, da Eco Chemie, acoplou-se o eléctrodo de 

trabalho de disco de carbono vítreo com 3 mm de diâmetro (Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1 Eléctrodo rotativo e célula electroquímica. 

 

2.3 – Procedimento analítico 

2.3.1 – Preparação de soluções 

Todo o material era lavado com solução aquosa de R.B.S. para retirar qualquer impureza, 

depois passado por água destilada, de seguida por água ultra-pura Millipore Milli-Q e 

finalmente por acetona pura (Absolve), sendo depois seco em estufa. 

 

As soluções-mãe de Cr(III) e Cr(VI) eram preparadas diariamente. 

 

A solução de DTPA (0,1 mol L-1) foi preparada dissolvendo a quantidade apropriada de 

reagente e adicionando solução de hidróxido de sódio até o pH atingir o valor de 6,0. 

 

O electrólito de suporte usado para a deposição do filme de bismuto no eléctrodo de 

carbono vítreo foi a solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 (pH 4,6). 

Para as soluções de crómio, o electrólito de suporte usado foi uma solução de DTPA e 

KNO3 em tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 (pH 6,0). 

 

2.3.2 – Limpeza do eléctrodo de trabalho  

O eléctrodo de carbono vítreo era polido antes da realização de cada experiência com pasta 

de alumina 0,3 e 0,05 m (Bühler) em suporte de algodão, lavado com água ultra-pura 

Millipore Milli-Q e seco, suavemente, com um toalhete de papel, verificando-se a obtenção 

de uma superfície lisa e brilhante. Após cada experiência, efectuava-se limpeza 
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electroquímica dos metais, incluindo o filme de bismuto, aplicando um potencial de +0,3 V 

ao eléctrodo de trabalho sob rotação (300 rpm) durante 30 segundos. Seguia-se novo 

polimento com pasta de alumina 0,3 m e enxaguamento. 

 

Os eléctrodos sólidos podem ter efeitos de memória devido a uma limpeza incompleta da 

superfície do eléctrodo. Portanto, neste trabalho foi necessário assegurar que o complexo 

era completamente reduzido e desadsorvido da superfície do BFE entre cada uma das 

sucessivas medições voltamétricas de redissolução catódica com adsorção. Para tal, era 

feita uma limpeza prévia, aplicando um potencial de -1,2 V ao eléctrodo sob rotação (300 

rpm) durante 10 s. 

 

2.3.3 – Activação da superfície do eléctrodo de trabalho 

Após o passo da limpeza e antes de iniciar as medições experimentais, os três eléctrodos 

eram mergulhados no electrólito de suporte a pH 4,6, fazendo-se a activação da superfície 

do eléctrodo de carbono vítreo por voltametria cíclica, na presença de oxigénio dissolvido. 

Realizavam-se 10 varrimentos de potencial de -1,2 V até +0,25 V, com velocidade de 

varrimento de 50 mV s-1. 

 

2.3.4 – Deposição do filme de bismuto 

O sistema de três eléctrodos era imerso em 50 mL de electrólito de suporte (solução tampão 

de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1, pH 4,6) contendo 2,0 mol L-1 de bismuto. Ao 

eléctrodo de trabalho de carbono vítreo em rotação (240 rpm) era aplicado um potencial de 

deposição de -1,4 V durante 120 s e, após 5 s de equilíbrio, era registado o voltamograma 

resultante de uma modulação em onda quadrada com frequência de 40 Hz, amplitude de 80 

mV e degrau de potencial de 5 mV. A concentração de bismuto foi estipulada perante o 

estudo do efeito da concentração de bismuto na corrente de pico do Cr(VI). O potencial e o 

tempo de deposição, o transporte de massa, o tempo de equilíbrio e os parâmetros de onda 

quadrada foram escolhidos segundo o trabalho realizado por Jorge et al. [20].  

 

2.3.5 – Medições SWAdCSV  

As medições voltamétricas de redissolução catódica com adsorção de onda quadrada eram 

realizadas após deposição do filme de bismuto na superfície do eléctrodo. Este era imerso 

em 50 mL de electrólito de suporte contendo a quantidade pretendida de Cr(VI) ou Cr(III). O 

electrólito de suporte consistia na solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol 

L-1, (pH 6,0) contendo 0,3 mol L-1 de KNO3 e, após 5 minutos de desarejamento com azoto, 
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era adicionada solução de DTPA 0,1 mol L-1 para obter a concentração desejada, i.e., 5 

mmol L-1, no caso do Cr(III), e 3 mmol L-1, no caso de Cr(VI). A seguir à adição da alíquota 

de solução de crómio era aguardado um certo período de tempo, para o crómio complexar 

com o DTPA. Ao eléctrodo de trabalho de carbono vítreo em rotação (300 rpm) era, então, 

aplicado um potencial de deposição de -0,4 V durante 60 s e, após 3 s de equilíbrio, era 

registado o voltamograma resultante de uma modulação em onda quadrada com frequência 

de 25 Hz, amplitude de 40 mV e degrau de potencial de 7 mV, começando o varrimento em -

0,8 V e terminado a -1,4 V. A alíquota da solução do metal alvo era introduzida após o 

registo do voltamograma do branco, neste caso do electrólito de suporte. A concentração de 

nitrato de potássio e DTPA, o potencial e o tempo de deposição, o transporte de massa, o 

tempo de equilíbrio e os parâmetros de onda quadrada foram estipulados optimizando as 

condições experimentais que influenciam a SWAdCSV do Cr(VI) e Cr(III) neste sistema. 

 

2.3.6 – Preparação das amostras reais 

As duas amostras de água foram recolhidas no rio Tejo, uma na praia de Algés-Dafundo 

(Amostra 1, pH 7,9) e outra na praia de Algés (Amostra 2, pH 7,8), armazenadas em 

garrafas de plástico, a pH natural, no frigorífico. As amostras foram filtradas com filtro nº1 

(Whatman) e com filtro Minisart (0,45 m), obtendo-se uma solução incolor.  

 

A Amostra 3 corresponde a um produto resultante da compostagem da fracção orgânica de 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados. Esta amostra foi preparada segundo uma 

metodologia de lexiviação referida na Norma (DIN38414, 1984) -S4, preconizada pelo 

Decreto-Lei nº 152/2002 de 23 de Maio, onde são estabelecidos os critérios de admissão de 

resíduos em aterro em função da análise a esses resíduos e aos eluatos (lexiviados ou 

extractos) obtidos a partir deles. A cerca de 100 g de Amostra 3 adicionou-se 1 L de água 

Milli-Q e agitou-se, magneticamente, durante 24 h à temperatura ambiente. Após esse 

tempo, fez-se uma decantação e filtrou-se sucessivamente sob vácuo com filtro nº1, nº41 e 

nº42 (Whatman); de seguida realizou-se uma filtração com filtro Minisart (0,45 m) obtendo-

se uma solução límpida de cor amarelo-torrado. O pH do filtrado era de 8,0. 

 

2.3.7 – Procedimentos para a especiação do crómio 

Foram utilizados três procedimentos para determinação das três espécies de crómio:  

 

Procedimento A - para determinar o Cr(III), a medição SWAdCSV era realizada 15 minutos 

após a adição de DTPA e para traçar a recta de calibração procedia-se à adição de 

alíquotas de solução de Cr(III).  
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Procedimento B - para determinar o Cr(VI), a medição SWAdCSV era realizada 30 minutos 

após a adição de DTPA e para traçar a recta de calibração procedia-se à adição de 

alíquotas de solução de Cr(VI).  

Procedimento C - para determinar o crómio total, o filtrado era submetido durante 4 horas à 

acção de radiação ultravioleta [66] de comprimento-de-onda igual a 254 nm; depois 

efectuava-se a medição de SWAdCSV imediatamente após a adição do DTPA. Realizavam-

se também medições por AAS. 

 

A 20 mL de amostra juntaram-se 4 mL de solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 

0,1 mol L-1 (pH 6,0), 3,6 mL de solução de KNO3 2 mol L-1, volume apropriado de solução de 

DTPA 0,1 mol L-1 para obter a concentração desejada e mediu-se o pH final, confirmando 

ser de 6,0. Após aguardado certo período de tempo para o crómio complexar com o DTPA, 

procedeu-se, então, à análise, tal como foi descrito no ponto 2.3.4.  

 

As medições de AAS foram efectuadas recorrendo a um espectrofotómetro UNICAM-Solaar, 

de chama acetileno/protóxido de azoto, munido de lâmpada de crómio. 

 

As amostras foram tratadas, como descrito no ponto 2.3.5, antes da sua análise.  
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3.1 – Optimização das condições experimentais 

A optimização das condições experimentais da voltametria adsortiva de redissolução 

catódica de onda quadrada com eléctrodo rotativo de filme de bismuto para a determinação 

do crómio foi iniciada com o estudo do efeito da espessura do filme de bismuto na corrente 

de pico do Cr(VI). Foram também estudadas as condições de complexação com o agente 

quelante, o ácido dietilenotriaminapentacético (DTPA), e o efeito do nitrato de potássio, que 

actua como catalisador na redução electroquímica do crómio (vide 1.2.8, figura 1.7). 

Optimizaram-se ainda os seguintes parâmetros característicos da técnica utilizada: potencial 

e tempo de deposição, velocidade de rotação do eléctrodo (transporte de massa), 

parâmetros de onda quadrada e tempo de equilíbrio. 

 

3.1.1 – Efeito do filme de bismuto 

O estudo de optimização do sinal analítico do crómio iniciou-se observando a influência da 

espessura do filme de bismuto. Fez-se variar a concentração de Bi(III), num intervalo de 

0,610-6 a 2,810-6 mol L-1, para formação in situ de filme de bismuto no eléctrodo rotativo de 

carbono vítreo, em meio acetato (solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol 

L-1 (pH 4,6)), mantendo todas as outras variáveis constantes. A figura 3.1 apresenta os 

voltamogramas de redissolução catódica com adsorção de onda quadrada para uma 

solução de Cr(VI) na presença das diferentes concentrações de Bi(III). O valor médio do 

potencial de pico do Cr(VI) é de -1,23 V.  

 

 

Fig. 3.1 Voltamogramas de SWAdCSV para uma solução 20 nmol L
-1 

de Cr(VI) na presença de 

diferentes concentrações de Bi(III) em meio acetato contendo 0,25 mol L
-1

 de KNO3 + 10 mmol L
-1

 de 

DTPA (pH 6,0). Ed: -0,8 V; td: 120 s; teq: 5 s; : 240 rpm; f: 20 Hz; E: 5 mV; a: 25 mV. 
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A concentração da solução de Bi(III) condiciona a espessura do filme de bismuto, que por 

sua vez não afecta a posição do pico do Cr(VI), mas afecta a corrente de pico. Com os 

valores de Ip registados para as diferentes concentrações de bismuto (tabela A-1.1, em 

anexo) construiu-se o gráfico da figura 3.2. Nele se pode observar que o módulo da corrente 

de pico do Cr(VI) aumenta no intervalo de 0,6 a 1,9 mol L-1 de bismuto; para concentrações 

superiores a 1,9 mol L-1, o módulo da corrente de pico aumenta mais lentamente e quase 

estabiliza a partir de 2,1 mol L-1. 

 
Fig. 3.2 Efeito da concentração de bismuto no sinal analítico de 20 nmol L

-1
 de Cr(VI). Restantes 

parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1.  

 

O comportamento observado reflecte o tipo de revestimento da superfície do eléctrodo de 

carbono vítreo. Para concentrações mais elevadas pode ocorrer deposição de bismuto em 

multicamadas, o que não é favorável à adesão deste à superfície do eléctrodo. O valor 

escolhido como concentração óptima para a formação do filme de bismuto na superfície do 

eléctrodo de carbono vítreo foi de 2,0 mol L-1.  

 

3.1.2 – Efeito da concentração de DTPA 

O pH da solução do electrólito de suporte foi escolhido com base no trabalho de L. Lin et al. 

[80], o qual está em concordância com resultados reportados anteriormente sobre a 

determinação de Cr(VI) usando DTPA como agente complexante em eléctrodos de mercúrio 

[108]. 

 

Com base no estudo das constantes de equilíbrio do DTPA concluiu-se que, a pH 6, só há 

um equilíbrio de protonação a considerar: 

                                                                                (3.1) 

com pKa3 = 4,3 [66], sendo Y5- a espécie não protonada do DTPA. A concentração de outras 

formas de DTPA, além de H2Y
3- e H3Y

2-, é insignificante a este valor de pH.  
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Boussemart et al. [66] propuseram Cr(III)-H2Y, ou seja Cr(III)-H2DTPA, como complexo 

activo com a constante de estabilidade correspondente a log K = 3,67. [Cr(III)Y]2- representa 

o complexo de Cr(III)-DTPA mais estável, com constante de estabilidade correspondente a 

log K = 15,34 [106]. O facto de o potencial de pico ser independente do pH, permite 

confirmar que não são trocados protões no processo de redução [80]. 

 

Para estudar o efeito da concentração de DTPA no sinal analítico do Cr(VI) e do Cr(III), 

foram medidas as correntes de pico com soluções 4,0 nmol L-1 de crómio contendo 

diferentes concentrações de DTPA. Os valores de corrente de pico registados constam da 

tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos com soluções 4,0 nmol L
-1

 de Cr(VI) e 

de Cr(III), usando diferentes concentrações de DTPA. 

[DTPA]/ mmol L
-1 

módulo (-Ip Cr(VI))/ A módulo (-Ip Cr(III))/ A 

1,0 1,68 0 

3,0 3,46 1,61 

5,0 3,06 3,16 

7,0 2,59 2,74 

10 2,05 1,99 

15 - 1,15 

 

Com base nos valores da tabela 3.1 traçou-se o gráfico da figura 3.3.  

 

 
Fig. 3.3 Efeito da concentração de DTPA no sinal analítico de 4,0 nmol L

-1
 de Cr(VI) e de Cr(III), em 

meio acetato contendo 0,25 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0). Restantes parâmetros iguais aos descritos na 

figura 3.1.  
 

Estes resultados mostram uma subida da corrente de pico com o aumento da concentração 

de DTPA, desde 1,0 a 3,0 mmol L-1, para o Cr(VI), e de 1,0 a 5,0 mmol L-1, para o Cr(III). 

Para concentrações maiores há um decréscimo da corrente de pico. O sinal analítico mais 

elevado de Cr(VI) foi obtido para a concentração de 3,0 mmol L-1 de DTPA, enquanto para o 
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Cr(III) foi obtido para o valor de 5,0 mmol L-1, tendo sido estes os valores escolhidos como 

concentrações óptimas. 

 

Pela análise do gráfico também se pode verificar que, para a concentração 1,0 mmol L-1, o 

sinal analítico do Cr(VI) é superior ao do Cr(III), que é nulo. Este facto pode ser explicado 

com base no mecanismo da figura 1.7 (vide 1.2.8), segundo o qual o Cr(VI) difunde para a 

superfície do eléctrodo, reduz-se a Cr(III) e complexa com o DTPA. No caso do Cr(III), de 

acordo com S. Sander et al. [108], este está presente em solução sob a forma de um 

complexo estável hexahidratado. Quando é adicionado DTPA forma-se um complexo 1:1, 

que é activo electroquimicamente mas debilmente adsorvido na superfície do eléctrodo. O 

complexo 1:1, além de ter uma velocidade de difusão mais baixa que o Cr(VI) não 

complexado [66], reage com um segundo ligando de DTPA para formar, lentamente, o 

complexo mais estável mas inactivo electroquimicamente.  

 

3.1.3 – Efeito da concentração de KNO3 

Para finalizar a optimização das condições do meio analítico, estudou-se o efeito da 

concentração de nitrato no sinal do crómio. Os iões nitrato regeneram, por reoxidação, os 

complexos de Cr(III). Enquanto o potencial for suficientemente anódico, o Cr(III) que ainda 

não foi desadsorvido da superfície do eléctrodo, volta a ser reduzido a Cr(II), donde resulta 

um aumento da resposta voltamétrica, i.e., um aumento do pico catódico. 

 

Para estudar o efeito da concentração de KNO3 no sinal analítico do Cr(VI) e do Cr(III), 

foram medidas as correntes de pico de soluções 20 nmol L-1 de crómio, contendo diferentes 

concentrações de KNO3 (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos com soluções 20 nmol L
-1

 de Cr(VI) e 

de Cr(III), usando diferentes concentrações de KNO3. 

[KNO3]/ mol L
-1 

módulo (-Ip Cr(VI))/ A módulo (-Ip Cr(III))/ A 

0,10 3,75 0,395 

0,15 4,21 4,58 

0,20 6,48 10,4 

0,25 7,64 14,4 

0,30 9,92 20,9 

0,35 10,1 - 

0,40 10,2 21,7 

0,50 10,3 21,6 

 

Na figura 3.4 está representado o gráfico correspondente aos valores da tabela 3.2.  
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Fig. 3.4 Efeito da concentração de KNO3 no sinal analítico de 20 nmol L

-1
 de Cr(VI) e de Cr(III) em 

meio acetato contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA, (pH 6,0). Restantes parâmetros iguais aos descritos na 

figura 3.1.  

 

Os resultados mostram uma subida do módulo da corrente de pico com o aumento da 

concentração de nitrato, não tão acentuada no Cr(VI), até ao valor 0,30 mol L-1. A partir 

deste valor até 0,50 mol L-1, o módulo da corrente de pico quase estabiliza. O valor 

escolhido para as medições SWAdCSV posteriores foi de 0,30 mol L-1, quer para o Cr(VI), 

quer para o Cr(III). 

 

3.1.4 – Efeito do potencial de deposição 

O efeito do potencial de deposição na corrente de pico do crómio foi estudado, tanto para o 

Cr(VI) como para o Cr(III), para dois valores de concentração, 2,0 e 20 nmol L-1, numa janela 

de potencial de -0,3 a -0,7 V. Os valores obtidos encontram-se na tabela 3.3.  

Tabela 3.3 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos com soluções de Cr(III) e de Cr(VI), 

para diferentes potenciais de deposição, Ed. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

Ed / V 

2,0 20 

módulo (-Ip) / A 

Cr(III) 

-0,3 1,86 25,0 

-0,4 4,05 26,3 

-0,5 2,68 21,6 

-0,6 2,46 20,5 

-0,7 2,52 20,6 

Cr(VI) 

-0,3 6,23 23,4 

-0,4 12,4 34,8 

-0,5 11,6 32,4 

-0,6 11,4 31,5 

-0,7 10,8 30,5 
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Com base nos valores da tabela traçaram-se os gráficos da figura 3.5. 

 

 

 
Fig. 3.5 Efeito do potencial de deposição no sinal analítico de soluções 2,0 e 20 nmol L

-1
 de Cr(III) e 

também de Cr(VI), meio acetato contendo 5,0 (caso do Cr(III)) ou 3,0 (caso do Cr(VI)) mmol L
-1

 de 

DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). Restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 

 

A figura 3.5 mostra a influência do potencial de deposição na corrente de pico do Cr-DTPA, 

entre -0,3 e -0,7 V vs. Ag/AgCl. A corrente de pico aumenta rapidamente com o potencial de 

deposição, atingindo o valor máximo a -0,4 V. A potenciais mais negativos, observa-se uma 

descida da corrente de pico, mais acentuada na solução de Cr(III). E como se pode ver na 

figura 3.6, a potenciais mais negativos que -0,8 V, tal como esperado [110], o Cr(III) é 

reduzido a Cr(II), diminuindo a quantidade de Cr(III) que complexa com o DTPA. O valor de 

potencial de deposição escolhido foi de -0,4 V. 
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Fig. 3.6 (A) Voltamogramas de SWAdCSV para uma solução de 20 nmol L
-1

 de Cr(VI) em meio 

acetato contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0), para diferentes potenciais 

de deposição; (B) sequência dos voltamogramas anteriores no intervalo de -0,4 a -1,0 V (a-g). 

Restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

(A) 
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3.1.5 – Efeito do tempo de deposição e do transporte de massa 

Assumindo que a velocidade do passo determinante no processo adsortivo é a velocidade 

do transporte de massa do complexo Cr-DTPA para a superfície do eléctrodo, e dado que a 

concentração da solução é muito baixa, pode-se prever teoricamente que a concentração 

superficial das espécies adsorvidas e, consequentemente, a corrente de pico aumenta com 

o incremento do tempo de deposição e com a eficiência do transporte de massa até que 

seja atingida, gradualmente, a saturação da concentração superficial [81]. 

 

Para estudar o efeito do tempo de deposição e do transporte de massa no sinal analítico do 

Cr(VI) e do Cr(III), foram medidas as correntes de pico para soluções 2,0 e 20 nmol L-1 de 

crómio para tempos de deposição entre 0 e 300 s, e velocidades de rotação do eléctrodo 

entre 60 a 2500 rpm. Os valores de intensidade de corrente de pico obtidos encontram-se 

nas tabelas 3.4 e 3.5 e, com estes valores, traçaram-se os gráficos das figuras 3.7 e 3.8. 

  

Tabela 3.4 Valores de intensidade de corrente de pico de soluções 2,0 e 20 nmol L
-1

 de Cr(III) e de 

Cr(VI) obtidos para diferentes tempos de deposição, td. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

td /V 

2,0 20 

módulo (-Ip)/ A 

Cr(III) 

0 3,19 18,6 

30 7,10 25,4 

60 9,10 27,4 

90 10,6 28,2 

120 10,8 28,4 

180 11,1 28,2 

240 11,5 28,3 

300 11,7 28,1 

Cr(VI) 

0 14,1 34,8 

30 16,1 36,2 

60 17,5 37,6 

90 18,9 37,8 

120 19,2 37,9 

180 19,3 37,8 

240 19,4 37,8 

300 19,3 37,6 
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Tabela 3.5 Valores de intensidade de corrente de pico de soluções 2,0 e 20 nmol L
-1 de Cr(III) e de 

Cr(VI) obtidos para diferentes velocidades de rotação, . 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

 /rpm 

2,0 20 

módulo (-Ip)/ A 

Cr(III) 

60 9,85 18,5 

120 11,1 25,1 

240 17,4 29,4 

300 18,4 30,7 

360 19,4 31,9 

420 20,6 32,9 

500 21,3 33,9 

700 23,2 35,9 

1000 24,5 37,6 

1500 25,8 40,0 

2500 27,1 41,4 

Cr(VI) 

60 22,2 22,3 

120 23,2 23,8 

240 24,0 27,1 

300 24,4 28,2 

360 24,8 28,8 

420 24,9 29,8 

500 25,7 30,6 

700 26,8 32,0 

1000 27,5 32,8 

1500 28,2 32,8 

2500 27,7 31,8 

 

 

 
Fig. 3.7 Efeito do tempo de deposição no sinal analítico de 2,0 e 20 nmol L

-1
 de Cr(III) e de Cr(VI) em 

meio acetato contendo 5,0 (sol. de Cr(III)) ou 3,0 (sol. de Cr(VI)) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de 

KNO3, (pH 6,0). Ed: -0,4 V; restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 
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Fig. 3.8 Efeito do transporte de massa no sinal analítico de 2,0 e 20 nmol L
-1

 de Cr(III) e de Cr(VI) em  

meio acetato contendo 5,0 (sol. de Cr(III)) ou 3,0 (sol. de Cr(VI)) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de 

KNO3, (pH 6,0). Ed: -0,4 V; td: 60 s; teq: 3 s; restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 

 

O efeito do tempo de deposição no sinal analítico de 2,0 e 20,0 nmol L-1 de Cr(III) e de 

Cr(VI) está ilustrado na figura 3.7. O comportamento é semelhante para os dois estados de 

oxidação, à mesma concentração; i.e., para a concentração de 2,0 nmol L-1, tanto para o 

Cr(III) e Cr(VI), a corrente de pico aumenta quase linearmente com o aumento do tempo de 

deposição entre 0 a 90 s. A partir dos 90 s a corrente de pico começa a estabilizar à medida 

que a concentração superficial de equilíbrio do complexo adsorvido é atingida. Para a 

concentração mais elevada, e para ambas as espécies, a corrente de pico aumenta 

linearmente entre 0 e 60 s com o aumento do tempo de deposição. Entre 60 e 120 s o 

crescimento é mais lento indiciando um estado de pré-saturação do eléctrodo. A partir de 

120 s a corrente de pico estabiliza. O tempo de deposição escolhido foi de 60 s. 

 

Tal como previsto para a parte linear da isotérmica de adsorção de Langmuir, a corrente de 

pico correspondente à concentração superficial de equilíbrio é menor em soluções com 

concentração de metal mais baixa [111]. 

 

As condições de transporte de massa foram estudadas pela análise da variação da 

velocidade de rotação do eléctrodo de trabalho entre 60 e 2500 rpm, para soluções 

contendo 2,0 e 20 nmol L-1 de crómio. Como se pode observar na figura 3.8, para ambas as 

concentrações e ambas as espécies, a corrente de pico aumenta significativamente até à 

velocidade de 500 rpm e para velocidades de rotação superiores a corrente de pico tende a 

estabilizar. 

 

A equação de Levich (Eq. 1.5) estabelece uma relação linear, para um eléctrodo de disco 

rotativo, entre a corrente limite e a raiz quadrada da velocidade de rotação do eléctrodo. Os 

dados experimentais para valores de velocidade de rotação mais baixos comprovam esta 
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previsão teórica, pois a representação gráfica da corrente de pico do crómio em função da 

raiz quadrada da velocidade de rotação do eléctrodo é linear. Velocidades de rotação mais 

elevadas aumentam o risco do filme de bismuto ser mecanicamente destruído [81]. 

 

Pela observação da figura 3.9 verifica-se que a corrente de pico, em módulo, do Cr(III) e do 

Cr(VI), aumenta linearmente com a velocidade de rotação aplicada ao eléctrodo até 500 ou 

1000 rpm, dependendo da concentração. Para velocidades superiores há perturbação do 

sinal, escolhendo-se, então, a velocidade de rotação de 300 rpm para evitar a danificação 

mecânica do filme de bismuto. 

 

 

Fig. 3.9 Representação gráfica do efeito do transporte de massa na corrente de pico do crómio. 
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3.1.6 – Efeito do tempo de equilíbrio 

Apesar do tempo de equilíbrio não ter efeito muito significativo na resposta voltamétrica do 

crómio, fez-se também um estudo sobre a sua acção na corrente de pico entre 0 e 7 s. Com 

os valores de Ip registados para os diferentes tempos de equilíbrio (tabela A-1.2, em anexo) 

construiu-se o gráfico da figura 3.10. Nele se pode observar que o módulo da corrente de 

pico do crómio, para ambas as concentrações, vai aumentando com o tempo de equilíbrio 

de 0 até 3 s, onde atinge o seu valor máximo, decrescendo em seguida. Escolheu-se, assim, 

o tempo de equilíbrio de 3 s. 

 

 

Fig. 3.10 Efeito do tempo de equilíbrio no sinal analítico de 2,0 e 20 nmol L
-1

 de Cr(III) e de Cr(VI); 

meio acetato contendo 5,0 (sol. Cr(III)) ou 3,0 (sol. Cr(VI)) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 

(pH 6,0). Ed: -0,4 V; td: 60 s; teq: 3 s; restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 

 

3.1.7 – Efeito dos parâmetros de onda quadrada 

Entre as várias formas de modulação do potencial durante o varrimento, a onda quadrada 

combina elevada sensibilidade com rapidez na análise. Uma vantagem adicional é a 

correcção da corrente devido à redução do oxigénio dissolvido, sendo desnecessário o 

passo de desoxigenação. Os parâmetros de onda quadrada estudados foram a frequência, 

o degrau de potencial e a amplitude. Estes parâmetros em conjunto afectam a forma do pico 

e a corrente de pico do crómio.  

 

Os valores de Ip registados para a frequência, degrau de potencial e amplitude encontram-se 

em anexo na tabela A-1.3, A-1.4 e A-1.5, respectivamente. 
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3.1.7.1 – Estudo do efeito da frequência de onda quadrada  

O efeito da frequência de onda quadrada foi estudado entre os valores 13,5 e 50 Hz. Pode-

se observar nas figuras 3.11 e 3.12, que a resposta do crómio aumenta com o aumento da 

frequência, devido ao aumento da velocidade efectiva; a frequências mais elevadas verifica-

se um pequeno desvio do potencial de pico no sentido negativo, o qual se deve atribuir à 

contribuição da corrente capacitiva.  

 

Fig. 3.11 Voltamogramas de SWAdCSV para soluções 2,0 nmol L
-1

 de Cr(III) (A) e de Cr(VI) (B) em 

meio acetato contendo 5,0 (A) ou 3,0 (B) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0), para 

diferentes frequências de onda quadrada. Ed: -0,4 V; td: 60 s; teq: 3 s; : 300 rpm; restantes 

parâmetros iguais aos descritos na figura 3.1. 

 

 

 

Fig. 3.12 Efeito da frequência de onda quadrada no sinal analítico obtido com soluções 2,0 e 20 nmol 

L
-1

 de Cr(III) e de Cr(VI) em meio acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 5,0 ou 3,0 mmol L
-1

 de DTPA 

+ 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0). Restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.11. 

 

Observando a figura 3.12, verifica-se que há um crescimento moderado da corrente de pico 

do crómio para ambas as concentrações, até aos 25 Hz, havendo depois um crescimento 

mais lento. O valor escolhido de frequência de onda quadrada foi de 25 Hz. 

A B 
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3.1.7.2 – Estudo do efeito do degrau de potencial de onda quadrada 

O efeito do degrau de potencial foi estudado entre 1 e 12 mV (figura 3.13). Tal como para o 

efeito da frequência de onda quadrada, o sinal analítico do crómio aumenta com o aumento 

do degrau de potencial. Verificou-se também ligeiro desvio do potencial de pico no sentido 

negativo. 

 

 
Fig. 3.13 Efeito do degrau de potencial de onda quadrada no sinal analítico de 2,0 e 20 nmol L

-1
 de 

Cr(III) e de Cr(VI) em meio acetato, contendo 5,0 ou 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 

(pH 6,0). f: 25 Hz; restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.11. 

 

Pela análise do gráfico da figura 3.13, verificou-se um crescimento da corrente de pico do 

crómio para ambas as espécies até 7 mV; a partir deste valor a corrente de pico quase 

estabiliza. O valor escolhido para o degrau de potencial foi de 7 mV. 

 

3.1.7.3 – Estudo do efeito da amplitude de onda quadrada 

O efeito da amplitude foi estudado no intervalo de 10 a 80 mV e de 10 a 100 mV, para o 

Cr(III) e para o Cr(VI), respectivamente. O sinal analítico do crómio aumenta com o aumento 

da amplitude e verifica-se um desvio do potencial de pico no sentido positivo, como se pode 

observar na figura 3.14. Para melhor análise dos resultados elaborou-se o gráfico da figura 

3.15. 
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Fig. 3.14 Voltamogramas de SWAdCSV para soluções 2,0 nmol L

-1
 de Cr(III) (A) e de Cr(VI) (B) em 

meio acetato contendo 5,0 (A) ou 3,0 (B) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0), para 

diferentes amplitudes de onda quadrada. f: 25 Hz, E: 7 mV; restantes parâmetros iguais aos 

descritos na figura 3.11. 

 

  

 
Fig. 3.15 Efeito da amplitude de onda quadrada no sinal analítico de 2,0 e 20 nmol L

-1
 de Cr(III) e de 

Cr(VI) em meio acetato contendo 5,0 ou 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). 

Restantes parâmetros iguais aos descritos na figura 3.14. 

 

O gráfico da figura 3.15 mostra um crescimento linear da corrente de pico do complexo 

Cr(III)-DTPA com o aumento da amplitude da onda quadrada, registando-se o desvio à 

linearidade a partir de 45 mV na solução de Cr(III), e de 80 mV na solução de Cr(VI), para as 

soluções mais diluídas, concentração de 2,0 nmol L-1. Para a concentração mais elevada o 

desvio à linearidade regista-se a partir dos 50 mV para ambas as espécies. O valor 

escolhido para a amplitude de onda quadrada foi de 40 mV. 

 

 

A B 
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Os valores óptimos dos parâmetros experimentais para a determinação analítica do crómio 

por voltametria de redissolução catódica com adsorção de onda quadrada encontram-se 

resumidos na tabela 3.6.  

 

Tabela 3.6 Parâmetros experimentais optimizados para a determinação de Cr(III) e de Cr(VI) no 

eléctrodo de filme de bismuto por SWAdCSV, utilizando uma solução contendo 2,0 ou 20 nmol L
-1 

de 

crómio, em solução tampão de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 5,0 (no caso do 

Cr(III)) ou 3,0 (no caso do Cr(VI)) mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). 

Espécie Cr(III) Cr(VI) 

Concentração /nmol L
-1

 2,0 20 2,0 20 

Potencial de deposição /V vs. Ag/AgCl -0,4 -0,4 -0.4 -0,4 

Tempo de deposição /s 60 60 60 60 

Tempo de equilíbrio /s  3 3 3 3 

Velocidade de rotação aplicada ao eléctrodo /rpm 300 300 300 300 

Parâmetros de onda quadrada 

Frequência /Hz 25 25 25 25 

Degrau de potencial /mV 7 7 7 7 

Amplitude /mV 40 40 40 40 

 

 

 

Após optimização das condições experimentais, procedeu-se à realização de um estudo 

sobre a reprodutibilidade do eléctrodo de filme de bismuto e do tempo de contacto entre 

DTPA e o crómio.  
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3.2 – Reprodutibilidade do eléctrodo de filme de bismuto 

A superfície do eléctrodo deve ser estável, de modo a garantir uma boa reprodutibilidade e 

sensibilidade nas medições durante um intervalo de tempo alargado. Para testar a 

reprodutibilidade do eléctrodo, fez-se um estudo com base em 10 ensaios realizados nas 

mesmas condições, para uma concentração de 5,0 nmol L-1 em Cr(VI), em solução de ácido 

acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 contendo DTPA e KNO3 (pH 6,0) e perante as condições 

referidas na tabela 3.6. Os resultados obtidos estão registados na tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 Valores de intensidade de corrente de pico de redução do complexo Cr(III)-H2DTPA, 

obtidos para 10 ensaios realizados nas mesmas condições. 

Ensaio Módulo (-Ip Cr(VI)/ A) Ensaio Módulo (-Ip Cr(VI)/ A) 

1 7,55 6 6,22 

2 6,33 7 6,94 

3 7,67 8 7,05 

4 6,43 9 6,87 

5 7,08 10 6,36 

 

A intensidade de corrente de pico do complexo Cr(III)-H2DTPA não variou significativamente 

para os 10 ensaios realizados, observando-se uma resposta estável e repetitiva (figura 3.16) 

com um desvio padrão relativo de 2,4 %. 

  

 
Fig. 3.16 Representação gráfica da variação da intensidade de corrente de pico de 5,0 nmol L

-1
 de 

Cr(VI) em meio de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 

mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). Restantes parâmetros descritos na tabela 3.6. 

 

Conclui-se, perante os resultados, que o eléctrodo de filme de bismuto manteve as suas 

propriedades mecânicas e electroquímicas no conjunto de 10 ensaios, verificando-se uma 

boa reprodutibilidade. 
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3.3 – Tempo de contacto entre o DTPA e crómio 

As espécies Cr(III) e Cr(VI) apresentam o mesmo pico de redução a cerca de -1,1 V, o qual 

corresponde à redução do complexo Cr(III)-H2DTPA adsorvido na superfície do eléctrodo a 

Cr(II)-H2DTPA. No entanto, o comportamento de ambas as espécies relativamente ao tempo 

de contacto com o DTPA é diferente.  

 

Tal como já foi dito anteriormente, no caso do Cr(VI), a formação, adsorção e redução do 

complexo Cr(III)-H2DTPA deve ser precedida da redução do Cr(VI) a Cr(III) (figura 1.7, em 

1.2.8), a potenciais mais negativos que -0,05V, na interface eléctrodo/solução. Quanto ao 

Cr(III), ele é complexado na solução pelo DTPA, originando Cr(III)-H2DTPA. Este complexo 

activo difunde para a superfície do eléctrodo, onde é adsorvido e reduzido, mas é também 

convertido lentamente no seio da solução a Cr-DTPA, um complexo termodinamicamente 

mais estável.  

 

Segundo a bibliografia, o comportamento observado para o Cr(VI) [33, 60, 64-66] configura 

uma situação que corresponde à obtenção de uma corrente de pico estável ao longo do 

tempo, sugerindo um processo contínuo de formação do complexo, adsorção e rápida 

redução na interface do eléctrodo. Para o caso do Cr(III) [33, 65, 66], o sinal decai 

progressivamente com o tempo. Pode-se, pois, deduzir que a quantidade disponível de 

complexo activo se vai reduzindo, dada a conversão gradual a complexo estável, o que leva 

à diminuição da corrente de pico ao longo do tempo. 

 

3.3.1 – Tempo de contacto entre o DTPA e o Cr(VI) 

Para estudar o efeito do tempo de contacto entre o DTPA e o Cr(VI), foram medidas as 

correntes de pico ao longo de 2,5 horas para soluções 10, 20 e 30 nmol L-1 de Cr(VI). Os 

valores de intensidade de corrente de pico encontram-se na tabela A-1.6 em anexo. Com 

estes valores traçou-se o gráfico da figura 3.17. 
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Fig. 3.17 Variação do sinal analítico de 10, 20 e 30 nmol L
-1

 de Cr(VI) ao longo do tempo; solução de 

ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3, 

(pH 6,0). Restantes parâmetros descritos na tabela 3.6. 

 

Como se pode observar na figura 3.17, a corrente de pico não estabiliza com o tempo, ao 

contrário do previsto pela bibliografia disponível [33, 60, 64-66]. Os resultados aqui 

apresentados sugerem um processo contínuo de chegada do Cr(VI) à interface do eléctrodo, 

redução a Cr(III), formação do complexo, adsorção e rápida redução a Cr(II). 

 

Na mesma figura também pode ser observado que a corrente de pico referente à redução 

do complexo Cr(III)-H2DTPA proveniente de uma solução de Cr(VI) é maior para menores 

concentrações. Inclusivamente o sinal registado aos 5 minutos é muito menor, não se 

detectando sequer na maior concentração, 30 nmol L-1. 

 

3.3.2 – Tempo de contacto entre o DTPA e o Cr(III) 

Para estudar o efeito do tempo de contacto entre o DTPA e o Cr(III), foram medidas as 

correntes de pico ao longo de 2,5 horas para soluções 10, 20 e 30 nmol L-1 de Cr(III). Os 

valores de intensidade de corrente de pico encontram-se na tabela A-1.7 em anexo; com 

estes valores traçou-se o gráfico da figura 3.18. 
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Fig. 3.18 Variação do sinal analítico de 10, 20 e 30 nmol L
-1

 de Cr(III) ao longo do tempo; solução de 

ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 5,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 

(pH 6,0) Restantes parâmetros descritos na tabela 3.6. 

 

Na figura 3.18 a corrente de pico não decai com o tempo, e mais uma vez não se verificam 

os resultados esperados pela bibliografia consultada [33, 65, 66]. A corrente de pico 

aumenta lenta e exponencialmente no caso da concentração de 30 nmol L-1 até aos 80 

minutos. A partir daí, as correntes de pico, para as três concentrações estudadas, 

aumentam quase linearmente e tendem para o mesmo valor. Deduz-se, assim, que o 

comportamento a partir dos 80 minutos começa a ser semelhante e independente da 

concentração inicial.  

 

A corrente de pico referente à redução do complexo Cr(III)-H2DTPA proveniente da solução 

de Cr(III) é maior, para menores concentrações. O sinal registado aos 5 minutos 

corresponde à maior concentração em Cr(III). Dado que a difusão do complexo da solução 

para a superfície do eléctrodo é lenta, para a solução de maior concentração há maior 

probabilidade do complexo chegar ao eléctrodo num período de tempo curto. No entanto, 

este efeito não é significativo para períodos de tempo mais longos. 

 

3.3.3 – Tempo de contacto entre o DTPA e mistura de Cr(III)/Cr(VI) 

Para o estudo do tempo de contacto entre o DTPA e mistura de Cr(III)/Cr(VI), foram medidas 

as correntes de pico ao longo de 1 hora para as soluções de 10 e 20 nmol L-1 e de 20 e 10 

nmol L-1, em Cr(III) e Cr(VI). Os valores de intensidade de corrente de pico que se 

encontram na tabela A-1.8 em anexo deram origem aos gráficos da figura 3.19. 
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Fig. 3.19 Variação do sinal analítico ao longo do tempo para uma solução 10 e 20 nmol L
-1

 de Cr(III) e 

Cr(VI), respectivamente (A) e para uma solução  20 e 10 nmol L
-1

 de Cr(III) e Cr(VI), respectivamente 

(B); solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 3,0 ou 5,0 mmol L
-1

 de DTPA + 

0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0) Restantes parâmetros descritos na tabela 3.6. 

 

Os resultados do estudo do tempo de contacto entre o DTPA e misturas de Cr(III) e Cr(VI) 

estão de acordo com o previsto teoricamente. Para a mistura da figura 3.19(A), em que a 

concentração em Cr(VI) é o dobro da concentração em Cr(III), verifica-se que a corrente 

estabiliza ao fim de 15 minutos, o que indicia o processo contínuo de formação do 

complexo, adsorção e rápida redução, na interface do eléctrodo. Para a mistura da figura 

3.19(B), concentração de Cr(III) dupla da de Cr(VI), é observado que aos 20 minutos a 

corrente de pico atinge um máximo, começando então a decrescer com o tempo. O 

complexo activo, que difunde para a superfície do eléctrodo, onde é adsorvido e reduzido, é 

convertido, no seio da solução, num complexo termodinamicamente mais estável. Após 30 

minutos a corrente de pico estabiliza, o que corresponde ao sinal de Cr(VI) [66]. 

 

O sinal registado após 5 minutos de contacto com o DTPA deve corresponder ao complexo 

com origem no Cr(VI), porque a velocidade de difusão do Cr(VI) para a interface do 

eléctrodo é mais rápida que a difusão do complexo formado no seio da solução, com origem 

no Cr(III). 

 

Com base nestes resultados, que demonstram um comportamento diferente entre o Cr(VI) e 

o Cr(III) em presença do DTPA, propõem-se três procedimentos para a determinação das 

diferentes espécies de crómio:  

 

Procedimento A - para determinar o Cr(III), realização da medição SWAdCSV 15 minutos 

após a adição de DTPA;  
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Procedimento B - para determinar o Cr(VI), realização da medição SWAdCSV 30 minutos 

após a adição de DTPA;  

 

Procedimento C - para determinar o crómio total, tratamento da solução com radiação 

ultravioleta (UV) durante 4 horas, realizando-se, então, a medição SWAdCSV 

imediatamente após a adição de DTPA. Esta determinação pode também ser feita por 

espectrofotometria de absorção atómica. 

 

3.4 – Calibração do eléctrodo de filme de bismuto 

A calibração do eléctrodo foi levada a cabo nas condições experimentais optimizadas que 

constam da tabela 3.6. As figuras 3.20 e 3.21 apresentam os voltamogramas de SWAdCSV 

em solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 contendo 3,0 mmol L-1 de DTPA e 

0,30 mol L-1 de KNO3 e concentrações crescentes de Cr(VI), nos intervalos  de 1 a 9 nmol L-1 

e de 10 a 90 nmol L-1. Em ambos os casos foi observada uma resposta ao Cr(VI) (pico de 

corrente), com um potencial de pico próximo de -1,1 V vs. Ag/AgCl.  

 

 

 

Fig. 3.20 Voltamogramas de SWAdCSV obtidos para concentrações crescentes de crómio (VI), num 

intervalo de 1-9 nmol L
-1

 (a-i) (A), e correspondente curva de calibração (B). Meio: ácido 

acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

, com 3,0 mmol L
-1

 de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0). 

Parâmetros experimentais descritos na tabela 3.6. 
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Fig. 3.21 Voltamogramas de SWAdCSV obtidos para concentrações crescentes de crómio (VI), num 

intervalo de 10-90 nmol L
-1

 (a-i) (A), e correspondente curva de calibração (B). Restantes condições 

conforme descrito na legenda da figura 3.20. 

 

Para concentrações menores que 1 nmol L-1 obtiveram-se correntes de pico de redução do 

complexo Cr(III)-H2DTPA até 5 pmol L-1. No entanto, os resultados obtidos não foram 

reprodutíveis e como tal não se considerou o traçado de recta de calibração. 

 

Os gráficos das regressões lineares apresentados nas figuras 3.20(B) e 3.21(B) foram 

realizados com base nos valores de corrente de pico registados nas tabelas A-1.9 e A-1.10, 

em anexo. 

 

É observada uma boa relação linear entre a corrente e a concentração no intervalo 1 a 9 

nmol L-1, com declive (sensibilidade) de 9,52  0,117 A nmol-1 L, ordenada na origem de -

0,978  0,626 A e coeficiente de correlação de 0,999. No intervalo de 10 a 90 nmol L-1, a 

linearidade entre a corrente e a concentração, apresenta um declive de 0,406  0,010 A 

nmol-1 L, ordenada na origem de -0,826  0,552 A e coeficiente de correlação de 0,997. No 

cálculo do erro associado ao declive e à ordenada na origem usaram-se alguns parâmetros 

estatísticos, que se encontram no anexo 2. 

 

Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) foram estimados pelas equações 

descritas no anexo 3. Os valores de limite de detecção e de quantificação encontrados 

foram de 0,336 e 1,12 nmol L-1, para o intervalo de 1 a 9 nmol L-1, e de 0,312 e 1,00 nmol L-

1, para o intervalo de 10 a 90 nmol L-1. 
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3.5 – Comportamento do crómio na presença de espécies 

interferentes 

3.5.1 – Comportamento do crómio na presença de Triton X-100 

A presença de surfactantes na maioria das amostras ambientais é uma das interferências 

mais importantes em análise por voltametria de redissolução. O seu efeito foi estudado para 

ASV e AdSV no eléctrodo de filme de mercúrio [112] e no eléctrodo de filme de bismuto [81]. 

O Triton X-100 foi usado para simular o efeito de um surfactante não-iónico típico.  

 
Para estudar o efeito do Triton X-100 no sinal analítico do crómio, foi utilizada uma solução 

contendo 5,0 nmol L-1 de Cr(VI) em solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 

contendo 3,0 mmol L-1 de DTPA e 0,30 mol L-1 de KNO3 (pH 6,0). A concentração em crómio 

manteve-se constante, mas foi-se incrementando a concentração de Triton X-100 no meio, 

com adições sucessivas de solução de modo a obter as concentrações desejadas. Repetiu-

se o mesmo ensaio para uma solução com igual concentração de Cr(III). Na figura 3.22 

pode-se observar que o sinal analítico do crómio é afectado na presença de diferentes 

concentrações de Triton X-100. A corrente de pico, em módulo, do Cr(VI) decresce 

lentamente até 0,09 mol L-1 de Triton X-100; a partir deste ponto decresce 

exponencialmente. À concentração 1 mol L-1 de Triton X-100 já não se regista sinal de 

Cr(VI). Na solução de Cr(III), a corrente de pico, em módulo, decresce até 9 mol L-1 de 

Triton X-100; a partir deste ponto decresce abruptamente. À concentração 50 mol L-1 de 

Triton X-100 já não se regista sinal de Cr(III). Comparativamente, conclui-se que a corrente 

de pico do Cr(VI) é menos afectada pela presença de pequenas concentrações de 

surfactante do que a do Cr(III). 

 

  
Fig. 3.22 Efeito de diferentes concentrações de Triton X-100 no sinal analítico de 5,0 nmol L

-1
 de 

Cr(VI) (A) e Cr(III) (B). Meio: solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 5,0 ou 

3,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 mol L
-1

 de KNO3. pH 6,0. Parâmetros experimentais descritos na tabela 

3.6. 
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3.5.2 – Comportamento do Cr(VI) na presença de metais interferentes 

Os iões metálicos são potenciais interferentes na determinação de crómio complexando 

competitivamente com o DTPA, ou produzindo picos de redução que suprimam o pico do 

crómio ou se sobreponham a ele.  

 

Foi estudado o efeito de vários iões metálicos que potencialmente afectam o sinal analítico 

do Cr(VI). Para tal utilizou-se uma solução de 5,0 nmol L-1 em Cr(VI) em solução de ácido 

acético/acetato de sódio 0,1 mol L-1 contendo 3,0 mmol L-1 de DTPA e 0,30 mol L-1 de KNO3, 

(pH 6,0). A concentração em crómio manteve-se constante, mas foi-se incrementando a 

concentração dos iões metálicos na solução, com adições sucessivas de solução de modo a 

obter as concentrações desejadas. 

 

Foi observado que Pb(II), Cd(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Cr(III) e Fe(III) não interferem no sinal 

analítico do Cr(VI), mesmo quando presentes 10000 vezes em excesso em relação à 

concentração do Cr(VI). O Cu(II) não interfere no sinal analítico até 100 vezes em excesso 

em relação à concentração do Cr(VI). Se a concentração for 1000 vezes superior, o sinal 

diminui, se for 10000 vezes, é observado um novo sinal analítico referente à redução de 

Cr(II) a Cr(0). Este facto pode ser devido à complexação do Cu(II) com os iões nitrato, o que 

impede a regeneração, por oxidação, dos complexos de Cr(III). 

 

Os voltamogramas de SWAdCSV encontram-se em anexo, na figura A-4.1, em anexo. 
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3.6 – Especiação do crómio em amostras ambientais 

Uma vez encontradas as condições óptimas para a determinação e especiação, a nível 

vestigial, do crómio por voltametria de redissolução catódica com adsorção de onda 

quadrada com um eléctrodo de filme de bismuto, procedeu-se à aplicação do método a 

amostras ambientais.  

 

A presença de crómio no ambiente está geralmente associada a causa naturais, como a 

mineralização, hidrotermalismo e vulcanismo, ou a causas antropogénicas. Processos 

industriais como a galvanização do ferro (método anti-corrosivo), o tratamento e 

conservação de madeiras e tratamento de peles são exemplos típicos. Devido à sua elevada 

toxicidade para a biosfera e aos seus efeitos nefastos, já citados na introdução desta 

dissertação, é de grande utilidade monitorizar e especiar amostras ambientais. Neste 

trabalho, recolheram-se amostras de água junto à foz do rio Tejo, em Algés. Trata-se de um 

local com considerável densidade populacional, onde há actividade balnear e pesca. 

 

Para a maioria das águas não poluídas, a concentração de crómio é de 50 μg L-1. Este valor 

é recomendado para a água potável pela Comissão das Comunidades Europeias e OMS. 

 

Em trabalhos reportados na literatura, já foi determinado Cr(VI) por voltametria de 

redissolução catódica com adsorção de onda quadrada com o eléctrodo de filme de bismuto, 

em soluções aquosas ambientais [80,81]. No entanto, não foi encontrada nenhuma 

referência à especiação de quantidades vestigiais de crómio.  

 

De seguida, são aplicados os três procedimentos propostos em 3.3.3 para a determinação 

das diferentes espécies de crómio, em amostras ambientais. 

 

3.6.1 – Amostras de água 

Voltamogramas representativos e respectivas regressões lineares para a determinação de 

crómio na amostra recolhida do rio Tejo, na praia de Algés-Dafundo (Amostra 1), estão 

ilustrados na figura 3.23. Para determinar o Cr(III), a medição SWAdCSV foi realizada 15 

minutos após a adição de DTPA e para traçar a recta de calibração procedeu-se à adição de 

alíquotas de solução de Cr(III) (Procedimento A); para determinar o Cr(VI), a medição 

SWAdCSV foi realizada 30 minutos após a adição de DTPA e para traçar a recta de 

calibração procedeu-se à adição de alíquotas de solução de Cr(VI) (Procedimento B); para 

determinar o crómio total, a solução foi primeiramente sujeita a 4 horas de irradiação com 

radiação UV [66] de comprimento-de-onda igual a 254 nm; após o que se realizou a medida 
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segundo o procedimento (C), imediatamente após adição do DTPA. O valor médio do 

potencial de pico para o crómio é de -1,1 V. Foram também efectuadas medições por 

espectroscopia de absorção atómica. 

 

Fig. 3.23 Voltamogramas de SWAdCSV e respectivas curvas de calibração, obtidos para a Amostra 1 

(a) e após a adição de alíquotas de 3,0; 6,0; 9,0; 12 e 15 nmol L
-1

 (b-f) de solução 10 mol L
-1

 Cr(III) 

(A) ou Cr(VI) (B e C). Solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 com 5,0 ou 3,0 mmol L
-1

 

de DTPA + 0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). Parâmetros experimentais descritos na tabela 3.6. 

 

O mesmo ensaio foi feito para a amostra recolhida na praia de Algés (Amostra 2). As 

regressões lineares resultantes de ambos os ensaios estão apresentadas na tabela 3.8. 

Tabela 3.8 Valores correspondentes ao declive (sensibilidade), ordenada na origem e coeficiente de 

correlação para as regressões lineares obtidas para as duas amostras. 

Amostra Procedimento 
Declive 

/A nmol
-1

 L 

Ordenada na origem 

/A 
Coeficiente de correlação 

1 

A 0,0704  0,002 0,0036  0,0002 0,997 

B 0,185  0,005 -0,050  0,004 0,998 

C 0,239  0,01 0,056  0,001 0,990 

2 

A 0,0984  0,007 0,052  0,006 0,990 

B 0,193  0,004 0,026  0,004 0,999 

C 0,242  0,001 0,085  0,001 0,994 
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Com base na regressão linear, estimou-se a concentração com o erro associado das 

diferentes espécies de crómio nas amostras (Tabela 3.9). 

 

Tabela 3.9 Valores resultantes da especiação do crómio nas amostras de água recolhidas na Praia 

de Algés-Dafundo e Algés. 

Amostra Sítio de recolha 
[Cr(III)]  

/nmol L
-1 

[Cr(VI)]  

/nmol L
-1 

[Crtotal]
 

SWAdCSV 

irradiação UV 

 /nmol L
-1

 

AAS 

/nmol L
-1

 

1 Praia Algés-Dafundo 0,618  0,05 1,46  0,4 1,95  0,8 n.d. 

2 Praia Algés 0,196  0,01 2,92  0,3 3,04  0,8 n.d. 

 

Os resultados obtidos pelos três procedimentos propostos demonstram que é possível usar 

a SWAdCSV com eléctrodo de filme de bismuto no âmbito da determinação e especiação de 

crómio, seleccionando previamente as condições experimentais mais apropriadas. 

 

Nas medições por AAS não foi detectado crómio, dado que o aparelho apenas detecta 

concentrações de crómio de ordem micromolar. 

 

3.6.2 – Amostra de composto 

Foi também analisada, seguindo os mesmos procedimentos, uma amostra dum produto 

resultante da compostagem da fracção orgânica de resíduos sólidos urbanos indiferenciados 

(Amostra 3). 

 

Voltamogramas representativos para a determinação de crómio na amostra 3 estão 

ilustrados na figura 3.24. A corrente de pico do crómio não aumentou com a adição das 

alíquotas, o que impossibilitou o traçado das respectivas rectas de calibração e, por sua vez, 

a determinação da concentração de crómio na amostra. O facto da corrente de pico não 

aumentar com as alíquotas adicionadas, pode dever-se ao envenenamento da superfície do 

eléctrodo com a solução da amostra. Esta apresentava-se translúcida e mantinha a cor 

castanha, após tratamento e diluição. É detectado crómio na amostra 3, mas não foi 

possível quantificá-lo.  

 

Na medição por AAS foi detectado crómio na ordem de 2,44 mol L-1. 

 

 

 



3 – Resultados e Discussão 

62 

 

 

 

 

 

Fig. 3.24 Voltamogramas de SWAdCSV obtidos para a amostra de composto (Amostra 3) (a) e 

alíquotas de 3,0; 6,0; 9,0; 12 e 15 nmol L
-1

 (b-f) de solução 10 mol L
-1

 Cr(III) (A) ou Cr(VI) (B e C). 

Meio: solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 com 5,0 ou 3,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 

mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). Parâmetros experimentais descritos na tabela 3.6. 
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Os objectivos propostos neste trabalho foram concretizados – desenvolveu-se e optimizou-

se um sensor “amigo do ambiente” para a monitorização de crómio, a nível vestigial, em 

matrizes ambientais. 

 

O método voltamétrico adoptado, voltametria adsorptiva de redissolução catódica de onda 

quadrada, provou, mais uma vez, tratar-se de uma técnica extremamente viável e sensível 

em análise vestigial e a conjugação com o eléctrodo de filme de bismuto, mostrou-se eficaz 

na quantificação e na especiação do crómio. 

 

No estudo de optimização dos parâmetros experimentais, o comportamento evidenciado 

pelo crómio em relação a cada variável investigada foi dentro do esperado de acordo com 

os mecanismos propostos (vide figura 1.7) para as reacções do Cr(VI) e do Cr(III), no seio 

da solução e na superfície do eléctrodo, com DTPA e na presença de ião nitrato, que actua 

como catalisador do processo de eléctrodo.  

 

O eléctrodo de filme de bismuto evidenciou a sua robustez mantendo as suas propriedades 

mecânicas e electroquímicas num conjunto de 10 ensaios realizados sucessivamente, 

verificando-se portanto, uma boa reprodutibilidade. 

 

O estudo do tempo de contacto entre o DTPA e o crómio mostrou ser um parâmetro 

fundamental para a compreensão do comportamento do sistema. No caso do Cr(VI) a 

corrente de pico não estabiliza com o tempo, ao contrário do previsto pela bibliografia 

disponível [66]. Os resultados obtidos sugerem um processo contínuo de chegada do Cr(VI) 

à interface do eléctrodo, redução a Cr(III), formação do complexo, adsorção e rápida 

redução a Cr(II). No caso do Cr(III), a corrente de pico não decai com o tempo, o que mais 

uma vez não está de acordo com a bibliografia consultada [66]. A partir dos 80 minutos, as 

correntes de pico, para as três concentrações estudadas, aumentam quase linearmente e 

tendem para o mesmo valor. Pode deduzir-se, assim, que o comportamento a partir dos 80 

minutos começa a ser semelhante e independente da concentração inicial.  

 

Os resultados do estudo do tempo de contacto entre o DTPA e misturas de Cr(III) e Cr(VI) 

estão de acordo com o teoricamente previsto. Para a mistura em que a concentração em 

Cr(VI) é dupla da de Cr(III), verifica-se que a corrente estabiliza ao fim de 15 minutos, o que 

indicia o processo contínuo de formação do complexo, adsorção e rápida redução, na 

interface do eléctrodo. Quando a concentração de Cr(III) é dupla da de Cr(VI), a corrente de 

pico atinge um máximo ao fim de 20 minutos, começando depois a decrescer com o tempo. 

O complexo activo que difunde para a superfície do eléctrodo, onde é adsorvido e reduzido, 

é convertido no seio da solução num complexo termodinamicamente mais estável. Após 30 
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minutos a corrente de pico estabiliza, o que corresponde ao sinal de Cr(VI) [66]. O sinal 

registado após 5 minutos de contacto com o DTPA deverá corresponder ao complexo com 

origem no Cr(VI), porque a difusão do Cr(VI) para a interface do eléctrodo é mais rápida do 

que a difusão do complexo formado no seio da solução com origem no Cr(III). 

 

Com base nestes resultados, que demonstram comportamentos distintos do Cr(VI) e do 

Cr(III) em presença do DTPA, foram propostos três procedimentos para a determinação das 

diferentes espécies de crómio:  

Procedimento A - para determinar o Cr(III), realização da medição com SWAdCSV 15 

minutos após a adição de DTPA; Procedimento B - para determinar o Cr(VI), realização da 

medição com SWAdCSV 30 minutos após a adição de DTPA; Procedimento C - para 

determinar o crómio total, tratamento da solução com radiação ultravioleta (UV) durante 4 

horas, realizando-se, então, a medição com SWAdCSV imediatamente após a adição de 

DTPA. Esta determinação pode também ser feita por espectrofotometria de absorção 

atómica. 

 

Os resultados experimentais da calibração do eléctrodo de carbono vítreo revestido com 

filme de bismuto para duas gamas de concentração de ordem nanomolar de Cr(VI), 

mostram uma resposta muito satisfatória, com boa linearidade e precisão, e baixos limites 

de detecção e quantificação (no intervalo de 1 a 9 nmol L-1, LOD= 0,336 nmol L-1 e LOQ= 

1,12 nmol L-1; no intervalo de 10 a 90 nmol L-1, LOD= 0,312 nmol L-1 e LOQ= 1,00 nmol L-1). 

 

A metodologia proposta revelou uma excelente adequação para determinar Cr(VI) na 

presença de surfactantes, como o Triton X-100, e na presença de iões metálicos 

interferentes, como Pb(II), Cd(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Cr(III), Fe(III) e Cu(II). 

 

Na aplicação a amostras de água recolhidas no rio Tejo em Algés, verificou-se que o 

tratamento destas e a escolha das condições experimentais de análise, permitiu que a 

especiação de crómio fosse efectuada com sucesso e sem interferências. Esta conclusão 

baseia-se nos resultados que traduzem o comportamento do crómio nas amostras, 

nomeadamente, ao nível da linearidade verificada entre a corrente de pico e a concentração. 

No estudo da amostra dum produto resultante da compostagem da fracção orgânica de 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados, foi possível detectar crómio(VI), mas não 

quantificá-lo. O traçado das respectivas rectas de calibração mostrou-se inviável, muito 

provavelmente por envenenamento da superfície do eléctrodo, dada a complexidade da 

composição da matriz.  
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Os resultados obtidos pelos três procedimentos propostos demonstram que é possível usar 

a SWAdCSV com eléctrodo de filme de bismuto no âmbito da determinação e especiação de 

crómio, seleccionando previamente as condições experimentais mais apropriadas. 

 

A possibilidade de utilização do eléctrodo de filme de bismuto, um sensor “amigo do 

ambiente”, com potencialidades para satisfazer as crescentes necessidades de 

monitorização ambiental in situ de espécies poluentes, em concentrações vestigiais, é uma 

mais-valia na procura de tecnologias limpas. No futuro, poder-se-á expandir a aplicação do 

BFE à determinação de outras espécies em diferentes matrizes. A facilidade de 

automatização e miniaturização é também uma vantagem considerável com este tipo de 

sensores electroquímicos. 
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Anexo   a2 

 

Anexo 1: Registo de valores 

Tabela A-1.1 Valores de intensidade de corrente de pico do crómio (VI) obtidos para diferentes 

concentrações de Bi(III). 

[Bi(III)]/ mol L
-1 

Módulo (-Ip Cr(VI)/ A 

0,6 0,024 

0,9 0,059 

1,2 0,134 

1,4 0,179 

1,7 0,267 

1,9 0,379 

2,1 0,425 

2,3 0,450 

2,8 0,484 

 

Tabela A-1.2 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 2,0 e 20 nmol L
-1 de Cr(III) 

e Cr(VI) obtidos para diferentes tempos de equilíbrio, teq. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

teq /s 

2,0 20 

módulo (-Ip Crómio)/ A 

Cr(III) 

0 22,8 23,4 

3 24,4 33,2 

5 23,3 29,2 

7 20,4 28,9 

Cr(VI) 

0 28,3 41,0 

3 29,1 42,9 

5 27,5 41,4 

7 25,8 40,0 
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Tabela A-1.3 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 2,0 e 20 nmol L
-1 de Cr(III) 

e Cr(VI) obtidos para diferentes valores de frequência de onda quadrada, f. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

f /Hz 

2,0 20 

módulo (-Ip Crómio)/ A 

Cr(III) 

13,5 17,0 9,53 

14,5 19,0 10,2 

15,5 19,8 11,8 

17,0 - 12,9 

19,0 22,0 - 

20,0 23,3 14,5 

25,0 23,7 17,3 

30,0 24,2 18,8 

35,0 23,1 20,1 

40,0 22,8 20,8 

50,0 - 20,7 

Cr(VI) 

13,5 22,0 32,1 

14,5 24,3 32,8 

15,5 25,4 33,5 

17,0 26,5 34,6 

19,0 27,6 - 

20,0 28,7 36,3 

25,0 31,8 38,3 

30,0 32,8 40,3 

35,0 34,8 40,9 

40,0 35,8 41,3 

50,0 36,7 - 

 

Tabela A-1.4 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 2,0 e 20 nmol L
-1 de Cr(III) 

e Cr(VI) obtidos para diferentes valores de degrau de potencial de onda quadrada, E. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

E /V 

2,0 20 

módulo (-Ip Crómio)/ A 

Cr(III) 

0,001 16,8 16,6 

0,003 19,1 20,2 

0,004 20,0 23,0 

0,005 21,3 26,9 

0,006 25,2 31,1 

0,007 29,7 32,1 

0,009 29,4 31,6 

0,010 29,0 31,7 

0,012 29,7 32,3 

Cr(VI) 

0,001 29,0 30,2 

0,003 33,1 36,8 

0,004 36,8 41,4 

0,005 39,0 44,9 

0,006 42,2 50,6 

0,007 46,2 53,5 

0,009 48,1 55,9 

0,010 49,3 55,4 

0,012 50,3 55,5 
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Tabela A-1.5 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 2,0 e 20 nmol L
-1 de Cr(III) 

e Cr(VI) obtidos para diferentes valores de amplitude de onda quadrada, a. 

 [Crómio]/ nmol L
-1 

 
 

a /V 

2,0 20 

módulo (-Ip Crómio)/ A 

Cr(III) 

0,010 10,6 15,3 

0,020 19,3 27,3 

0,025 28,6 33,9 

0,030 34,3 40,7 

0,035 38,0 47,2 

0,040 46,9 53,0 

0,045 47,0 63,4 

0,050 47,6 64,1 

0,060 47,8 76,7 

0,070 52,2 89,5 

0,080 53,5 87,0 

Cr(VI) 

0,010 9,07 23,3 

0,020 18,8 40,8 

0,025 24,3 52,4 

0,030 30,1 63,4 

0,035 36,1 73,3 

0,040 42,5 83,1 

0,045 49,4 93,0 

0,050 56,3 92,3 

0,060 68,8 91,6 

0,070 84,0 92,1 

0,080 84,1 - 

0,090 90,4 - 

0,100 92,6 - 
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Tabela A-1.6 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 10, 20 e 30 nmol L
-1

 de 

Cr(VI) obtidos ao longo de 2,5 horas. Solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 

3,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 mol L
-1

 de KNO3 (pH 6,0). Ed: -0,4 V; td: 60 s; teq: 3 s; : 300 rpm; f: 25 

Hz, E: 7 mV; a: 40 mV. 

[Cr(VI)]/ nmol L
-1 

 
 

Tempo /minutos 

10 20 30 

módulo (-Ip Cr(VI))/ A 

5 28,3 10,4 n.d.
(1)

 

10 - 17,6 9,64 

15 30,1 19,8 11,5 

20 - 21,1 12,1 

25 32,7 23,2 13,6 

30 - 26,0 15,0 

35 35,3 27,5 16,5 

40 - 30,2 18,7 

45 37,7 31,9 20,1 

50 - 33,2 22,7 

55 40,7 35,2 24,8 

60 - 36,5 26,5 

65 44,3 38,4 28,3 

75 47,7 42,1 33,6 

90 49,5 45,3 36,6 

105 54,9 50,4 41,8 

120 59,9 55,0 46,5 

135 64,8 59,1 51,2 

150 68,4 64,7 55,4 

 

(1)
 não foi detectado. 
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Tabela A-1.7 Valores de intensidade de corrente de pico de uma solução 10, 20 e 30 nmol L
-1

 de 

Cr(III) obtidos ao longo de 2,5 horas. Solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 

5,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0). Restantes condições como indicado na 

Tabela A-1.6. 

[Cr(III)]/ nmol L
-1 

 
 

Tempo /minutos 

10 20 30 

módulo (-Ip Cr(III))/ A 

5 n.d.
(1) 

n.d.
 (1)

 1,05 

10 23,5 15,5 6,89 

15 25,6 20,3 7,70 

20 25,9 21,7 8,39 

25 26,2 21,9 9,14 

30 26,8 21,7 10,1 

35 27,0 21,8 11,4 

40 29,5 22,0 12,5 

45 29,8 22,1 14,4 

50 30,4 22,0 16,4 

55 30,8 23,9 17,6 

60 31,4 23,7 19,7 

65 31,7 23,9 22,0 

75 31,5 29,6 26,0 

90 32,3 32,2 29,8 

105 34,7 33,5 33,6 

120 37,7 36,9 37,5 

135 40,1 39,6 40,9 

150 42,7 42,9 42,9 

 

(1)
 não foi detectado. 
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Tabela A-1.8 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos ao longo de 1 hora para soluções de 

10/20 nmol L
-1

 e 20/10 nmol L
-1

 de Cr(III)/Cr(VI) em solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol 

L
-1

 contendo 3,0 e 5,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 mol L
-1

 de KNO3, respectivament, (pH 6,0). Restantes 

condições como indicado na Tabela A-1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 não foi detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cr(III)/Cr(VI)]/ nmol L
-1 

 
 

Tempo /minutos 

10/20 20/10 

módulo (-Ip Crómio)/ A 

5 n.d.
 (1)

 70,3 

10 2,76 73,9 

15 30,3 76,7 

20 30,7 77,8 

25 31,3 75,8 

30 32,2 72,5 

35 32,7 72,5 

40 33,3 72,7 

45 34,0 71,9 

50 33,8 72,1 

55 33,6 72,0 

60 33,5 71,8 
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Tabela A-1.9 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos para concentrações crescentes de 

crómio (VI), num intervalo de 1-9 nmol L
-1 

em solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

, 

contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA e 0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0).Restantes condições como indicado 

na Tabela A-1.6. 

[Cr(VI)] /nmol L
-1

 módulo (-Ip Cr(VI))/ A 

0 0,33 

1 7,62 

2 16,7 

3 27,4 

4 37,9 

5 48,0 

6 55,6 

7 64,4 

8 75,6 

9 84,9 

 

 

 

Tabela A-1.10 Valores de intensidade de corrente de pico obtidos para concentrações crescentes de 

crómio (VI), num intervalo de 10-90 nmol L
-1

. Restantes condições como indicado na Tabela A-1.6. 

[Cr(VI)] /nmol L
-1

 módulo (-Ip Cr(VI))/ A 

0 0,23 

10 3,21 

20 7,32 

30 9,95 

40 14,1 

50 19,6 

60 24,3 

70 28,6 

80 32,0 

90 35,0 
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Anexo 2: Parâmetros estatísticos utilizados 

A média aritmética, x , de um conjunto de valores experimentais obtidos é definida como: 

                                                        
n

x

x

n

1i

i
                                                                 (A-2.1) 

Sendo n o número de medidas de x efectuadas e xi os valores experimentais medidos. 

 

A precisão entre os valores experimentais obtidos é medida por funções que exprimam a 

dispersão dos resultados em torno da média aritmética, tais como o desvio padrão, s, ou o 

desvio padrão relativo, R.S.D., que nos indicam a reprodutibilidade do método e são 

definidos como: 

                                                   
)1n(

)xx(

s

n

1i
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               (A-2.2) 

 

                                                       
x

s
.D.S.R                                                                  (A-2.3) 

 

O desvio padrão relativo é normalmente multiplicado por 100 e expresso como uma 

percentagem. 

 

O coeficiente de correlação, r, exprime a relação entre duas variáveis (x e y), 

independentemente das escalas escolhidas para a sua representação, e é dado pela raiz 

quadrada do coeficiente de determinação, r2. O coeficiente de correlação varia entre –1 e 

+1, e é definido como [113]: 
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Onde xi e yi são os valores experimentais medidos; x  e y  é a média aritmética dos valores 

de x e y, respectivamente. 
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Os erros aleatórios nos valores do declive e da ordenada na origem são calculados segundo 

as fórmulas [113]: 
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n

1i
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ii
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                                                (A-2.5) 

 

Esta equação utiliza valores residuais de y, ii ŷy  , onde os valores iŷ  são os pontos na 

regressão linear correspondentes aos valores de x. Os valores de ŷ , para um dado valor de 

x, é calculado pela equação da regressão linear. O denominador contém o termo (n-2), que 

é o cálculo do número de graus de liberdade para uma regressão linear. Reflectindo a 

consideração, que apenas uma linha recta pode ser traçada entre dois pontos. 

 

O cálculo dos valores de sb e sa, o desvio padrão para o declive (b) e ordenada na origem 

(a), respectivamente, é dado por: 
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A estimativa da concentração de crómio nas amostras por interpolação implica o cálculo de 

um valor de x a partir de um valor de y pela regressão linear, que envolve o uso do declive e 

da ordenada na origem, ambos os valores estão sujeitos a erros. Como resultado, a 

determinação do erro do valor de x é extremamente complexo, usando-se a seguinte 

fórmula aproximada [113]: 

                                        
 

 

2

1

n

1i

2

i

2

2

0x
y

x

xxb

yy

n

1
1

b

s

s
0































                       (A-2.8) 

 

Nesta equação, y0 é o valor experimental de y, correspondente ao valor da corrente de pico 

do crómio na amostra, do qual se determina o valor da concentração x0, 
0xs é valor estimado 

do desvio padrão de x0 e os outros símbolos têm o seu significado normal. 
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Anexo 3: Limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) 

Quanto ao limite de detecção (LOD) de um determinado analito, pode ser considerado, em 

termos gerais, como o valor de concentração que produz um sinal significativamente 

diferente do sinal da solução em branco ou do ruído de fundo. Embora o limite de detecção 

esteja sujeito a alguma variabilidade na sua definição ou interpretação, no presente trabalho 

este foi estimado pela seguinte equação [113]:  

                                                         BB s3yy                                                             (A-3.1) 

onde yB é o valor da corrente de pico do branco e sB é o desvio padrão do branco.  

 

Cada ponto na regressão linear (incluindo o ponto que representa o branco) tem uma 

variação de distribuição normal (apenas na direcção de y) com um desvio padrão estimado 

por sy/x (equação A-2.5). É, então, apropriado o uso de sy/x em vez de sB e de a (ordenada na 

origem) em vez de yB para estimar o limite de detecção. 

  

Normalmente, o limite de detecção corresponde a um valor de concentração efectivamente 

detectado, mas cujo procedimento analítico poderá não conseguir quantificar. É então, 

frequente definir um limite de quantificação ou determinação (LOQ), que pode ser entendido 

como o limite (ou valor de concentração), ao qual um determinado procedimento analítico 

será suficientemente preciso para efectuar uma determinação quantitativa. O limite de 

quantificação foi estimado pela seguinte equação [113]: 

                                                      BB s10yy                                                              (A-3.2) 

onde os parâmetros têm o significado já referido anteriormente. O cálculo processa-se 

segundo o mesmo raciocínio. 
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Anexo 4: Voltamogramas SWAdCSV para o estudo do 

comportamento do Cr(VI) na presença de outros iões metálicos 

 

Fig. A-4.1 Voltamogramas de SWAdCSV de Cr(VI) com concentrações de 0 a 50 mol L
-1

 (a-g) em 

Pb(II) (A), Cd(II) (B), Cu(II) (C), Ni(II) (D), Co(II) (E), Zn(II) (F), Cr(III) (G) e Fe(III) (H). 5,0 nmol L
-1

 de 

Cr(VI) em solução de ácido acético/acetato de sódio 0,1 mol L
-1

 contendo 3,0 mmol L
-1

 de DTPA e 

0,30 mol L
-1

 de KNO3, (pH 6,0). Ed: -0,4 V; td: 60 s; teq: 3 s; : 300 rpm; f: 25 Hz, E: 7 mV; a: 40 mV. 



 


