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Resumo 

 

Dada a ampla aplicação dos metais, em diferentes níveis e forma, e em diversos 

segmentos da economia, torna-se necessário o desenvolvimento de 

procedimentos versáteis, mais simples e baratos, para seu monitoramento. 

Nesse contexto, destacam-se as técnicas eletroanalíticas empregando eletrodos 

compósitos. Desta forma, e considerando a atual tendência de customização, o 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicabilidade do uso de filamentos 

poliméricos de PETG na obtenção de eletrodos compósitos, expandindo e 

adaptando procedimentos previamente reportados permitindo, portanto, a 

impressão 3D direta de sensores. Para isso, o presente trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um novo compósito de grafite e PETG obtido a partir de 

filamentos comerciais, sendo grafite a 65% m/m disperso em polímero dissolvido 

em 35% clorofórmio. Os eletrodos desenvolvidos se mostraram muito sensíveis 

e reprodutíveis, possuindo limites de detecção e quantificação comparáveis a 

diversos relatos anteriores. Além das determinações individuais, o eletrodo 

também foi submetido a uma determinação simultânea, onde também se 

comportou de forma adequada, determinando Zn2+, Cd2+ e Pb2+. Com os 

resultados obtidos, e tendo-se em vista possíveis melhorias em parâmetros 

analíticos, fez-se a aplicação do método em amostra real de tubulação metálica 

galvanizada após processo de mineralização, dessa vez utilizando filme de 

bismuto in situ como modificador na concentração de 0,082 mmol L-1, visando 

melhorar a seletividade do eletrodo para os metais presentes na amostra, que 

são Cd2+ e Pb2+.  

 

Palavras-chave: voltametria de onda quadrada, metais, eletrodos compósitos. 
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Abstract 

 

Given the wide application of metals, in different levels and shapes, and in various 

segments of the economy, it is necessary to develop versatile, simpler and 

cheaper procedures for their monitoring. In this context, the electroanalytical 

techniques using composite electrodes stand out. Thus, and considering the 

current trend of customization, the objective of the present work was to evaluate 

the applicability of the use of PETG polymeric filaments in obtaining composite 

electrodes, expanding and adapting previously reported procedures thus allowing 

direct 3D printing sensors. For this, the present work presents the development 

of a new graphite and PETG composite obtained from commercial filaments, 

being 65% w/w graphite dispersed in polymer dissolved in 35% chloroform. The 

developed electrodes were very sensitive and reproducible, with detection and 

quantifications limits comparable to several previous reports. In addition to the 

individual determinations, the electrode was also subjected to a simultaneous 

determination, where it also behaved properly, determining Zn2+, Cd2+ and Pb2+. 

With the obtained results, and considering possible improvements in analytical 

parameters, the method was applied in real sample of galvanized metal pipe after 

mineralization process, this time using bismuth film in situ as modifier at a 

concentration of 0.082 mmol L-1, aiming to improve electrode selectivity for the 

metals present in the sample, which are Cd2+ and Pb2+. 

Keywords: square wave voltammetry, metals, composite electrodes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico 

 

A polarografia, desenvolvida por Jaroslav Heyrovský em 1922, teve sua 

primeira aparição com o uso de eletrodo gotejante de mercúrio como eletrodo de 

trabalho e como eletrodo de referência uma poça de mercúrio. A curva de 

potencial de corrente medida utilizando esse eletrodo, não usual até então, 

impressionou com sua reprodutibilidade e capacidade de renovação, muito 

melhor que os outros eletrodos. 

Com alguns anos de aplicação do método logo foi possível notar que o 

eletrodo gotejante de mercúrio atuava como anodo e como catodo. Esse fato 

deu origem a definição original do método: “eletrólise com eletrodo gotejante de 

mercúrio” (HEYROVSKÝ, 2012). A polarografia trata-se de uma particularidade 

do que mais tarde ficaria conhecida como voltametria. 

No passado, as células eletroquímicas funcionavam com apenas dois 

eletrodos. A formação se dava da seguinte forma, segundo PACHECO et al. 

(2013), o eletrodo de trabalho de superfície relativamente pequena (como uma 

gota de mercúrio) e um eletrodo de referência de área relativamente grande (uma 

poça de mercúrio). O eletrodo de referência também atuava como contra 

eletrodo, pois tinha a dupla função de passar corrente e atuar como potencial de 

referência para controlar o potencial do eletrodo de trabalho. Isso trazia 

problemas de estabilidade porque ao passar corrente, as atividades das 

espécies seriam ligeiramente alteradas nas proximidades do eletrodo de 

referência, causando variação de potencial (AZEVEDO et al., 2014; BRETT & 

BRETT, 1994; DE OLIVEIRA et al., 2014). Por essa razão, surgiram as células 

de três eletrodos. 

As células de três eletrodos são utilizadas, geralmente, em experimentos 

de potenciais controlados. Enquanto o eletrodo de trabalho é o eletrodo no qual 

a reação de interesse ocorre, o eletrodo de referência fornece um potencial 

estável e reproduzível, contra o qual o potencial do eletrodo de trabalho é 

comparado. Um material condutor inerte, como fio de platina, é geralmente 

usado como contra eletrodo e auxilia no transporte de corrente (WANG, 2006). 
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Cada eletrodo possui suas vantagens e desvantagens. Eletrodos de 

trabalho sólidos têm a possibilidade de passarem por modificações que 

aumentam sua seletividade e melhoram a detecção de acordo com o analito de 

interesse. Porém, esses eletrodos sólidos devem passar por um processo de 

limpeza e polimento, pois suas superfícies ficam envenenadas, o que pode 

comprometer sua reprodutibilidade. O eletrodo de mercúrio apresenta 

reprodutibilidade por ser renovável e possuir uma superfície extremamente lisa 

e uniforme a cada gota. Sem contar que, como o mercúrio possui o potencial 

acima do potencial de redução do hidrogênio, esse eletrodo pode ser aplicado 

em uma ampla faixa negativa de potencial (NUNES et al., 2017). 

 

1.2 Eletrodos compósitos 

 

O primeiro eletrodo compósito, então chamado de eletrodo de pasta de 

carbono, foi desenvolvido em 1958 por ADAMS com o objetivo de possuir 

vantagens únicas na polarografia anódica. Esse eletrodo foi uma tentativa de um 

eletrodo gotejante, comparável ao eletrodo gotejante de mercúrio, sendo 

composto de 1 g de grafite e 7 mL de bromofórmio (CHBr3) (ADAMS, 1958).  

Impulsionado pela ideia de encontrar um eletrodo que funcionasse bem 

em potencial positivo, ADAMS tinha a intenção de criar um eletrodo que fosse 

uma opção de substituinte para o mercúrio. Apesar do eletrodo de mercúrio ser 

capaz de alcançar potenciais negativos muito melhor que qualquer outro 

material, em potenciais positivos ocorre a oxidação do elemento, e por isso sua 

janela de potencial não é tão grande. Essa tentativa falhou por conta do excesso 

do líquido orgânico que resultou em alta resistência elétrica causada pelo uso de 

excesso do líquido orgânico (ADAMS, 1960). 

Já sabendo que o carbono reagiria bem a potenciais positivos Adams 

(1963) desistiu da história de eletrodo gotejante de carbono e resolveu aumentar 

o conteúdo de grafite utilizado para preparo das pastas o que resultou em bons 

resultados tanto na região anódica quanto na catódica. 

Eletrodos compósitos podem ser definidos como uma mistura de pelo 

menos duas fases nas quais pelo menos uma deve apresentar propriedades 

condutoras e o outro deve ser um material isolante, como visto na Figura 1. 
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Depois da mistura e incorporação das fases, o material condutor adquire 

propriedades físicas e químicas diferentes daquelas das fases originais (SILVA 

et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem comparados aos eletrodos mais tradicionais que consistem de 

uma única fase condutora, como carbono vítreo, mercúrio, platina ou ouro os 

eletrodos compósitos oferecem muitas vantagens. Por exemplo, eletrodos 

compósitos podem ser fabricados com grande flexibilidade no tamanho e forma 

do material, permitindo facilmente a adaptação para uma variedade de 

configurações de eletrodos (TALLMAN, 1990). 

O carbono é encontrado facilmente em diversos arranjos como diamante, 

grafite e fulerenos e cada uma dessas pode existir em vários materiais com 

propriedades físicas e eletroquímicas distintas. Essas vantagens oferecem, para 

um eletrodo de carbono, como baixo custo, grande janela de potencial, inerte 

eletroquimicamente. A forma mais comum de carbono existente é o grafite (que 

foi utilizado nesse trabalho), que consiste em infinitas folhas empilhadas 

paralelamente de grafeno (MELLO et al, 2013). A estrutura cristalina do grafeno 

está demonstrada na Figura 2: 

Figura 1: Esquema de um simples compósito preparado por dispersão 
de partículas de grafite em parafina (adaptado de BUZZETTI et al., 

2015). 
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Figura 2: Estrutura cristalina do grafeno (adaptado de MELLO et al., 2013) 

 

Para obtenção do compósito, o grafite é misturado com a fase isolante, 

esta que confere caraterísticas mecânicas ao compósito, ao fixar a pasta e 

preencher as lacunas entre as partículas sólidas. O isolante precisa ser 

quimicamente inerte e não ser miscível em soluções aquosas, além de ser sólido 

ou ter viscosidade alta, alto grau de pureza e baixa volatilidade (VYTRAS et al., 

2009). 

A preparação de compósitos condutores depende da natureza e 

proporção de cada fase envolvida. Além disso, outros parâmetros relevantes 

relacionados ao produto final, como formas e aplicações dos eletrodos, devem 

ser levados em consideração (BUZZETTI et al., 2015). Por isso, há uma vasta 

quantidade de formas de preparo de compósitos e que serão descritas a seguir: 

 

a) Derretimento/resfriamento:  

Derrete-se uma mistura dos sólidos envolvidos, até que se obtém uma 

dispersão homogênea com superfície relativamente rígida. Esse método foi 

usado por MASCINI et al. (1973) ao preparar um compósito com pó de grafite e 

polietileno e, posteriormente WANG et al. (1995) utilizou o mesmo método parar 

preparar uma mistura de grafite e parafina. 
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b) Compressão mecânica:  

Obtém-se o compósito ao comprimir mecanicamente a mistura 

homogênea e, assim, tem-se pastilhas. Descrita por KLATT et al. (1975), essa 

metodologia descreve a obtenção de pastilhas sólidas e estáveis compostas por 

grafite e Teflon®. 

 

c) Polimerização in situ: 

Promove-se a reação entre monômeros, já homogeneizados com grafite, 

para formar um aglomerado de partículas condutoras em uma matriz isolante. 

Esse procedimento foi proposto por SWOFFORD et al. (1966) utilizando grafite 

e epóxi para preparo de eletrodos de trabalho. Deve-se aqui, ter em mente as 

proporções e cinética envolvidas, para evitar formação de grumos ou cura 

precoce. 

 

d) Dissolução e secagem: 

Dissolve-se a fase isolante em um solvente adequado seguida de 

sucessivas adições de grafite em pó até que se obtenha uma dispersão 

homogênea em forma de pasta. Feito isso, seca-se essa mistura para eliminar o 

solvente. Essa metodologia foi descrita por ŠTULIK et al. (1981) ao utilizar grafite 

com duas fases isolantes diferentes: silício e alquilfenóis. Essa metodologia foi 

utilizada por AMORIM et al. em 2019 ao produzir blendas de ABS e acetato de 

celulose como material isolante na construção de eletrodos compósitos. 

  

1.2.1 Fases Isolantes 

 

Componentes importantes no preparo dos eletrodos compósitos, sendo 

capazes de conferir propriedades desejadas e direcionar as aplicações. As fases 

isolantes disponíveis são várias e possuem características distintas que serão 

abordadas a seguir: 
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a) Silicone: 

O silicone é um polímero sintético semi-orgânico que contém silício e 

oxigênio combinado em cadeia principal. O tipo mais comum de silicone consiste 

em cadeias lineares de átomos de silício/oxigênio.  Na Figura 3 n varia de 0 a 

40.000 e R1 e R2 são, geralmente, radicais orgânicos (BUZZETTI et al., 2015) 

 

 

 

 

 

Em 1968, PUNGOR e SZEPESVÁRY descreveram o preparo do eletrodo 

de grafite/silicone. Já em 2016, SILVA et al. prepararam compósitos em 

proporções diferentes e os caracterizaram por termogravimetria, AFM, 

espectroscopia RAMAN, espectrometria. Para análise feita por TGA foi 

demonstrado a decomposição do compósito e do material isolante em 

temperaturas significativamente diferentes. RAMAN e espectrometria foram 

realizados para que o material usado fosse caracterizado e comparado com a 

literatura. Já a análise de AFM foi feita para caracterizar o relevo da superfície 

do eletrodo, fornecendo a rugosidade média do material (PUNGOR & 

SZEPESVÁRY, 1968; SILVA et al., 2016). 

 

b) Poliuretano: 

As resinas de poliuretano são uma classe de polímeros termoplásticos 

obtidos por reações de policondensação entre polióis, isocianatos e extensores 

de cadeia (Figura 4). Os compósitos de poliuretano têm sido muito explorados 

na eletroanálise devido a vantagens quando comparados aos eletrodos 

metálicos. Dentre algumas vantagens dos sensores estão: estabilidade em 

ampla faixa de pH e em diferentes solventes, baixo custo de produção e 

manutenção, possibilidade de modificações, facilidade de preparação e 

renovação da superfície (DE OLIVEIRA et al., 2012). 

Figura 3: Estrutura química do silicone 
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Figura 4: Reação de formação da resina poliuretano  

 

A primeira descrição de um modo de preparo do eletrodo grafite-

poliuretano foi por MENDES et al. (2002). Eles utilizaram a resina presente no 

óleo de rícino, atingindo melhores resultados para proporção de 40% em grafite 

disperso em poliuretano. A mistura foi homogeneizada por 15 minutos e o 

eletrodo ficou sob cura por 24 horas. 

Posteriormente, inúmeras aplicações desse compósito foram publicadas 

empregando esta mesma estratégia e proporção, tais como: em 2007, CERVINI 

et al. propôs um procedimento para análise de atenolol usando tampão universal 

pH 10. Em 2008, SEMAAN et al. propôs o uso desses compósitos para análise 

de furosemida em produtos farmacêuticos utilizando tampão acetato pH 3,3. Em 

2009, SEMAAN et al. sugeriu um caminho alternativo para análise de verapamil 

em medicamentos controlados também em tampão acetado, mas em pH 5,3 

(CERVINI et al., 2007; SEMAAN et al., 2008; SEMAAN et al., 2009). 

 

c) Parafina: 

As parafinas, mais conhecidas como alcanos, são derivados do petróleo 

com fórmula molecular geral CnH2n+2 (BECKER, 1997). São sólidas quando 

possuem mais de 17 carbonos na sua composição (SCHMIDT, 2010).  

Possui propriedades importantes e promissoras como o potencial de 

lubrificação, baixa reatividade, capacidade de proteger superfícies metálicas de 

processos de corrosão e combustão de alta potência, além de maleabilidade 

(DOS SANTOS et al., 2013). 

Em 2013, FONSECA et al. utilizaram o compósito a base de parafina 

(grafite-parafina 80% m/m) como substrato para deposição de filmes ao analisar 

peróxido de hidrogênio e etanol. Ainda em 2013, DOS SANTOS et al. 
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determinaram riboflavina e piridoxina em fármacos utilizando eletrodos de 

grafite/ parafina. As proporções utilizadas de massa de fase condutora/fase 

isolante foram de 65 a 80% de grafite e 35% a 20% de parafina, em massa. Já 

em 2015, MENDONÇA et al. determinaram citrato de sildenafil e furosemida 

utilizando o mesmo compósito grafite-parafina 80% m/m (FONSECA et al., 2013; 

DOS SANTOS et al., 2013; MENDONÇA et al., 2015).  

 

d) ABS: 

O acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) (Figuras 5 e 6) é um dos 

polímeros termoplásticos mais usados por conta de sua resistência ao impacto, 

estabilidade dimensional e resistência química a muitos compostos (AL-SALEH 

et al., 2016). Acrilonitrila é um monômero sintético produzido a partir do propileno 

e amônia, o butadieno é um hidrocarboneto derivado do petróleo obtido através 

do butano, e o estireno é obtido a partir do benzeno e etileno do carvão 

(BUZZETTI et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2015, BISHOP et al. fundiram alguns filamentos, entre eles o ABS, 

usados em impressão 3D para construir dispositivos fluidos para preparação de 

Figura 5: Estruturas químicas: acrilonitrila, butadieno e estireno. 

Figura 6: Estrutura química do ABS. 
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nanopartículas de Azul da Prússia para determinação eletroquímica de H2O2. Em 

2018, DE OLIVEIRA et al. 2018 utilizaram um eletrodo compósito de grafite e 

ABS para determinação simultânea de riboflavina e piridoxina. Para essa 

determinação fez-se um estudo de proporção entre as fases isolantes e 

condutoras. A proporção variou de 40 a 80% de grafite em pó para 60 a 20% de 

ABS (BISHOP et al., 2015; DE OLIVEIRA et al., 2018).  

 

e) PLA: 

O poliácido lático (Figura 7) é um polímero termoplástico biodegradável 

derivado de fontes renováveis como arroz e milho. É produzido quimicamente 

por uma síntese de ácido lático a partir da fermentação de amido ou glicose. 

Quatro de suas maiores vantagens mais atraentes são: facilidade em renovação 

de superfície, biocompatibilidade e processabilidade (XIAO et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Em 2014, FILIP et al. construíram células de biocombustível, modificando 

superfícies de eletrodos com dispersões de negro de carbono na adsorção de 

PLA e enzima (bilburrina oxidase e frutose desidrogenase) (FILIP et al., 2014).  

Em 2018, SILVA et al. desenvolveram um eletrodo compósito de grafite-

PLA para determinar simultaneamente Pb2+ e Cd2+ em bijuterias utilizando 

voltametria de onda quadrada. Esse eletrodo possuía uma proporção 80% grafite 

para 20% PLA. O polímero foi solubilizado em clorofórmio, em seguida o grafite 

foi inserido até que a pasta ficasse homogênea. Depois de inserir essa pasta no 

eletrodo já modificado com o fio de cobre, o mesmo foi deixado sob pressão por 

24h (SILVA et al., 2018).   

Figura 7: Estrutura química PLA 
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Com todo o avanço, em 2019 BARBOSA et al. começaram o estudo de 

impressão 3D com um filamento de PLA condutivo comercial para detecção de 

agentes de guerra química. Nesse trabalho foram impressos formatos 

geométricos diferentes para analisar a possível interferência da geometria nas 

análises, com percentual de fase isolante de cerca de 20,4% para 79,6% de fase 

condutora (BARBOSA et al., 2019). 

 

f) Epóxi: 

O termo resina epóxi é aplicado aos pré-polímeros e às resinas curadas. 

Os pré-polímeros contêm grupos epóxi reativos, enquanto nas resinas curadas 

todos os grupos reativos podem ter reagido (Figura 8) (ELLIS, 1993).  

 

 

 

 

 

 

Dentre suas inúmeras características vantajosas estão: boa adesão a 

diversos substratos, tenacidade relativamente alta, boa resistência a 

intempéries, alta resistência elétrica, baixa contração volumétrica, entre outras 

(HODD, 1988). Devido às suas vantagens, essa resina é muito empregada como 

fase isolante de eletrodos compósitos. Em geral, utilizada na proporção de 65% 

grafite em pó para 35% de resina epóxi. 

Em 2018, FURTADO et al. desenvolveram um eletrodo compósito de 

grafite-epóxi 65% de grafite para 35% de fase isolante modificado com filme de 

bismuto para determinação simultânea de Pb2+, Cd2+ e Zn2+ em cosméticos 

capilares. Nesse trabalho os limites obtidos encontram-se na Tabela 1. Em 2019, 

FURTADO et al. utilizaram o mesmo eletrodo compósito, mas dessa vez com um 

filme eletrodepositado de sal de diazônio para determinação de cafeína em 

bebidas (FURTADO et al., 2018; FURTADO et al., 2019). 

Figura 8: Estrutura química resina epóxi  
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Tabela 1: LD e LQ da determinação simultânea de metais (adaptado de FURTADO et al., 2018). 

Analito LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) 

Pb2+ 0,07 0,21 

Cd2+ 0,05 0,16 

Zn2+ 0,35 1,16 

 

g) Acetato de celulose: 

É um derivado da celulose obtido através da esterificação de ácido acético 

com a celulose derivada da polpa de madeira ou algodão (Figura9) (YANG et al., 

2014). É biodegradável, atóxico, abundante, de baixo custo e, são amplamente 

utilizados em filmes fotográficos, filtros de cigarros, materiais plásticos, entre 

outros (JIN et al., 2014). 

Em 2009, BARSAN et al. desenvolveram um eletrodo compósito de 

grafite/acetato de celulose na proporção de 10 a 20% de pó de grafite para 90 a 

80% do gel de celulose preparado para implementar mais um tipo de material 

compósito na eletroquímica (BARSAN et al., 20019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Estrutura química do acetato de celulose. 
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1.3 Eletrodos modificados 

 

Eletrodos quimicamente modificados são uma forma de adaptar um 

eletrodo compósito a um sistema ou propósito específico. As modificações 

fornecem desde aumento de estabilidade mecânica até alteração da seletividade 

e reatividade do sensor. Além disso, as modificações podem excluir 

interferentes, pré-concentrar analitos, entre outros (PEREIRA et al., 2002; 

KUTNET et al., 1998; FURTADO, 2014; GRANGER, 2015; BOCCA et al., 2014; 

SILVA et al., 2015).  

Uma das formas de modificação de eletrodos compósitos é a deposição 

de filmes que pode ser feita através de um processo de eletrodeposição de filmes 

metálicos, por aplicação de potencial, forçando a redução do metal e sua adesão 

à superfície do eletrodo (FURTADO, 2017).  

A modificação escolhida para aplicação de amostra desse trabalho é o 

filme de bismuto que é feito in situ. O uso do bismuto proporciona vantagens ao 

meio ambiente já que podem substituir até mesmo filmes de mercúrio. Além de 

aumentar a sensibilidade dos eletrodos em questão, o filme de bismuto tem 

forma de preparo simples e é preciso para quantificação de metais, que é o foco 

do trabalho (ECONOMOU, 2005; MEHRING, 2006; WANG et al., 2000; WANG 

et al., 2001; WANG, 2005). 

O filme de bismuto já foi utilizado em diversos trabalhos para 

determinação de metais eletroquimicamente e alguns já foram citados aqui no 

texto, como: FURTADO, 2014; JOST et al., 2016; FURTADO, 2017; FURTADO 

et al., 2018. 

 

1.4 Caracterização 

 

A voltametria cíclica é uma técnica eletroquímica utilizada para obter 

informações quantitativas e qualitativas sobre o comportamento de um 

determinado analito eletroquimicamente ativo. Essa técnica é eficiente porque 

resulta da característica de fornecer informações rapidamente sobre a 

termodinâmica dos processos redox e da cinética de reações heterogêneas de 
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transferência de elétrons. A magnitude da corrente obtida pela transferência de 

elétrons na superfície do eletrodo é proporcional a quantidade de analito 

presente na célula eletroquímica (PACHECO et al., 2012). Os principais 

parâmetros da voltametria cíclica estão ilustrados e descritos abaixo:  

 

Figura 10: Principais parâmetros da voltametria cíclica (adaptado de BRETT & BRETT, 1994). 

 

Onde: 

• A: Potencial inicial de varredura; 

• C: Potencial final de varredura em um sentido e inicial no sentido 

contrário; 

• Epa: Potencial máximo, com relação a corrente de pico anódico; 

• Epc: Potencial mínimo, com relação a corrente de pico catódico; 

• Ipa: corrente do pico anódico; 

• Ipc: corrente do pico catódico; 

• ν: velocidade de varredura. 

É importante ressaltar que a área geométrica de um eletrodo não é a 

mesma coisa que a área eletroativa do mesmo. Enquanto a área geométrica é 

aquela que instrumentos de medida são capazes de medir, a área eletroativa é 

aquela que se observa transferência de cargas e por onde passa a corrente 

elétrica. Para que essa área eletroativa possa ser medida algumas técnicas 

podem ser utilizadas como: cronoamperometria, voltametria cíclica que explora 
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a reversibilidade do sistema, também conhecido como sonda (TRASSATII & 

PETRII, 1991). 

As alternativas de sondas que possam determinar a área eletroativa de 

um eletrodo são variadas, entre elas: hidroquinona, ferricianeto-ferrocianeto de 

potássio, cloreto de hexamin rutênio (II/III), dopamina e muitos outros. Mas, para 

uso em eletrodos de carbono, o destaque vai para o par ferricianeto-ferrocianeto 

de potássio que é o mais utilizado e será utilizado neste trabalho (O’REILLY, 

1972). O equilíbrio do par encontra-se abaixo: 

 

Fe(CN)6
−3

(aq) + e− ↔ Fe(CN)6
−4

(aq) 

 

A escolha por esse par redox baseia-se em alguns diferentes aspectos, 

como o número conhecido de elétrons, a facilidade de preparação e a 

característica de o potencial não variar ao longo do tempo. Além disso, os 

coeficientes de difusão são conhecidos e próximos para as duas espécies (7,51 

x 10-6 cm2 s-1 para Fe(CN)6
−3, e 6,58 x 10-6 cm² s-1 para Fe(CN)6

−4. Para esse par 

o único fenômeno de natureza química observável é a transferência de elétrons, 

não há quebra e nem surgimento de ligações, o que caracteriza essa sonda 

como uma sonda de esfera externa – outer sphere probe (COMPTON & BANKS, 

2011; COMPTON et al., 2014; TRASSATTI & PETRII, 1991). 

Segundo a equação de Randles-Sevcik (Equação 1), existe uma relação 

linear entre as correntes de pico e a raiz quadrada da velocidade de varredura, 

em sistemas reversíveis com transferência de massa controlada por difusão. Ou 

seja, o par redox escolhido obedece a essa equação. 

 

Ipc = −2,69x105n
2

3⁄ AD
1

2⁄ Cv
1

2⁄                                              (1) 

 

Onde: 

• Ipc: Corrente do pico catódico [A]; 

• n: Número de elétrons envolvidos na reação; 
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• A: Área eletroativa do eletrodo [cm²]; 

• D: Coeficiente de difusão [cm² s-1]; 

• C: Concentração da espécie oxidada [mol cm-3] 

• v: Velocidade de varredura [V s-1] 

 

Então, se rearranjarmos a equação de Randles-Sevcik, isolando-se a área 

na equação 1 (Equação 2), é possível obter informações a respeito da área 

eletroativa do eletrodo. 

 

A =
Ipc

v
1

2⁄
x

1

2,69x105n
2

3⁄ D
1

2⁄ C
                                                    (2) 

 

1.5 PETG 

 

O PETG (polietileno tereftalato glicol) é um polímero derivado do PET 

modificado com glicol sendo considerado um bom meio termo entre o PLA e o 

ABS onde é mais durável e flexível que o PLA, e mais fácil de imprimir em 

impressora 3D que o ABS (BESKO et al., 2017). A modificação na composição 

do PET com o glicol adicionado durante a polimerização teve como resultado um 

filamento mais claro, menos frágil, menos rígido e com maior facilidade de uso 

com relação a forma inicial (ALLTHAT3D, 2017).  

De forma geral, o PETG é um polímero com temperatura de transição 

vítrea próxima a 80ºC. Conta com propriedades semelhantes às do PET, tendo 

como vantagem uma tenacidade, flexibilidade e alta capacidade de 

processamento (WANG et al., 2013).  

Estudos como os de LAM et al. em 2004 encontraram valores de 

resistências à tração, alongamento até a ruptura e módulo de elasticidade para 

o PETG próximos a 25 MPa, 93%, e 1,6 GPa, respectivamente.  
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Já no trabalho de FOCKE et al. em 2009, para as mesmas propriedades, 

os resultados foram, seguindo a ordem, 50,4 MPa, 73%, e 2,02 GPa (SANTANA 

et al, 2018). 

O uso do PETG ainda é muito recente e sua aplicação estava 

completamente ligada a usá-lo apenas como filamento na impressora 3D. Por 

ser um material ainda em processo de pesquisa, há vários estudos que visam 

abordar um pouco mais de suas características e de diferentes formas das quais 

o PETG pode ser utilizado.  

Em 2012, WEIMER et al. utilizaram espectroscopia Raman para 

determinar a composição química de fibras bicomponentes, aquelas feitas com 

dois polímeros. Nesse estudo foi utilizada uma fibra composta de PETG/PET e 

a mesma foi determinada a partir de um pico que estava presente apenas no 

espectro do PETG. Ainda em 2012, GRECO et al. desenvolveram 

nanocompósitos utilizando PETG amorfo como fase isolante. Diferentes tipos de 

grafite foram utilizados, incluindo nanoplacas de grafeno. Os compósitos foram 

analisados por DRX.  

Em 2015, SONG et al. desenvolveram material de blindagem 

eletromagnética utilizando fibra de carbono, negro de carbono e PETG como 

fase isolante, com proporções de 5 a 15% de negro de carbono para 95 a 85% 

de PETG Foi alcançado um composto com alta eficácia de blindagem contra 

interferência eletromagnética.  

Com os artigos já citados anteriormente, pode-se perceber que os estudos 

a respeito do PETG são consideravelmente recentes. Por esse motivo, esse 

trabalho foi impulsionado para desenvolvimento de uma técnica nova e tão ou 

mais eficiente que técnicas clássicas para determinação de metais. 

 

1.5.1 Perspectivas do uso em impressão 3D 

 

O PETG ultimamente vem ganhado notoriedade quando se trata de 

impressão 3D por manufatura aditiva. A razão para tanto é que o PETG, que é 

uma forma modificada do PET pela adição do glicol durante o processo de 

polimerização, reune as melhores características dos já bem conhecidos ABS 
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(boa resistência e ductilidade) e PLA (facilidade de impressão e 

processabilidade). Além disso, por ser um polímero amorfo de cadeia linear, que 

se mantem no estado semissólido ao ser aquecido, é um material muito propício 

para extrusão, logo aplicável à impressão 3D (CHEN et al., 2015; LATKO-

DURAŁEK et al., 2019; SANTANA et al., 2019).  

Levando em conta tais características do material, surgem boas 

perspectivas quanto ao uso do PETG na fabricação direta de eletrodos para as 

mais diversas aplicações (sensores, capacitores, blindagem magnética etc), a 

partir da fabricação de filamentos compósitos, com as mais variadas cargas 

condutoras. Especial atenção é dada para os compósitos a base carbono, os 

quais utilizam grafite, negro de fumo, grafeno, nanotubos de carbono, além das 

partículas quânticas nanométricas (quantum dot de carbono e de grafeno) 

(NEKOUEIAN et al., 2019).  

O grafite tem sido utilizado por nosso grupo na fabricação de eletrodos 

compósitos, em alguns trabalhos anteriores (DE OLIVEIRA et al., 2018; 

FURTADO et al., 2018; SILVA et al., 2018), o que traz um grande desafio de 

obter compósitos com menores proporções de grafite para que seja possível 

manter as propriedades térmicas, mecânicas e de condutividade do filamento, 

tornando-o viável para impressão direta de eletrodos. 

 

1.6 Metais 

 

Os metais como cádmio, chumbo e zinco estão presentes desde a água 

até em cosméticos como maquiagens, xampus anti-caspa, colírios e xampus 

tonalizantes. No Brasil esse controle é feito pela ANVISA e é importante, pois os 

metais possuem efeitos acumulativos no organismo e podem causar danos ao 

ser humano. 

A ingestão de cádmio por um longo período de tempo pode levar a 

acúmulo de metais nos rins, com possíveis danos. A exposição a baixos níveis 

desse metal pode levar a fragilidade dos ossos. Já o chumbo, que entra no corpo 

principalmente por ingestão oral, mas também por absorção, causa dores de 

cabeça e desconforto abdominal. Por último, o excesso de zinco no organismo 
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do ser humano pode ocasionar diarreia, sonolência, enjoo e vômitos frequentes 

(BOCCA et al., 2014; KALIČANIN & VELIMIROVIĆ, 2015; ODUKUDU et al., 

2013). 

A quantificação de metais pode ser feita por várias técnicas como 

espectrometria de absorção atômica e técnicas de plasma acoplado 

indutivamente. São técnicas que oferecem resultados precisos e reprodutíveis. 

Porém, a aquisição do equipamento, manutenção e operação são custos 

elevados. Diante disso, há a necessidade de desenvolver técnicas 

eletroanalíticas que podem ser comparáveis a técnicas clássicas, mas com a 

vantagem de baixo custo (DE MORAES et al., 2017).  

Alguns estudos já foram realizados utilizando eletroquímica para a 

determinação e quantificação de metais. KALIČANIN & VELIMIROVIĆ (2016) 

desenvolveram um estudo utilizando eletrodo de carbono vítreo modificado por 

filme de mercúrio ex situ visando verificar a presença de metais em cosméticos 

e em cabelo quimicamente tratado com tinturas.  

JOST et al. (2016) também com um eletrodo de carbono vítreo, mas dessa 

vez com modificação de filme de bismuto ex situ propuseram um estudo de 

determinação sequencial de urânio, chumbo e cádmio.  

FURTADO et al. (2018) realizaram um estudo de determinação 

simultânea de chumbo, zinco e cádmio, utilizando um eletrodo compósito de 

grafite-epóxi modificado com filme de bismuto in situ e também modificado com 

um filme orgânico ex situ de sal de diazônio.  

 

1.7 Aplicação do método em amostra de tubulação 

 

O eletrodo compósito PETG/G foi aplicado na determinação simultânea de 

metais em uma amostra de recobrimento de tubos de aço que passaram pelo 

processo de zincagem a quente. O interesse na aplicação gira em torno de 

questões ambientais e saúde pública, uma vez que chumbo e cadmio, que são 

adicionados ao banho de zinco para melhorar a qualidade do revestimento, 
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podem se desprender dessas tubulações e causar danos ao meio ambiente e à 

saúde humana (MAINIER et al., 2019). 

Pelo exposto, torna-se nítida a ampla aplicabilidade e versatilidade dos 

diferentes eletrodos compósitos tanto em aplicações orgânicas quanto 

inorgânicas, diretas ou após modificações. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho visa desenvolver um material compósito capaz de 

determinar simultaneamente três analitos: Zinco, Cádmio e Chumbo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

De acordo com o objetivo geral do trabalho, seguem alguns objetivos 

específicos: 

• Desenvolver um material compósito utilizando PETG comercial como 

fase isolante e grafite como fase condutora; 

• Avaliar o compósito desenvolvido do ponto de vista térmico e 

espectroscópico; 

• Desenvolver um método de determinação de metais, envolvendo 

estudo de pH; 

• Realizar a determinação simultânea dos três analitos em questão: 

zinco, cádmio e chumbo; 

• Aplicar o eletrodo e o método desenvolvidos em amostras de 

tubulação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes e Soluções 

 

Os seguintes reagentes foram utilizados sem purificação prévia:  

• Cloreto de potássio (KCl, Vetec®
 Química);  

• Ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6, Vetec® Química); 

• Ácido acético (CH3COOH 99,7%, Vetec® Química); 

• Acetato de sódio (CH3COONa, Vetec® Química); 

• Padrão de chumbo (Pb2+ 1000 mg L-1, Sigma Aldrich®); 

• Padrão de zinco (Zn2+ 1000 mg L-1, Tédia®); 

• Padrão de cádmio (Cd2+ 1000 mg L-1, Sigma Aldrich®); 

• Hidróxido de sódio (NaOH, Sigma Aldrich®); 

• Ácido clorídrico (HCl, Sigma Aldrich®); 

• Ácido nítrico (HNO3, Vetec®); 

• Grafite em pó (< 20 μm, Sigma Aldrich®); 

• Filamento de PETG (1,75 mm, 3D Lab). 

Todas as soluções para medida e os procedimentos de limpeza foram 

realizados com água destilada. 

 

3.2 Instrumentação 

 

• Potenciostato Ivium, modelo CompactStat (Ivium Technologies, 

Holanda); 

• Balança analítica Metller Toledo modelo AL204 com 4 casas 

decimais; 
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• Espectrômetro de Infravermelho com transformada de Fourier 

marca Thermo Nicolet modelo iS50; 

• Analisador termogravimétrico marca Shimadzu modelo TGA – 60 

Calorímetro exploratório diferencial marca Shimadzu modelo DSC 

– 60. 

• Microscópico de força atômica (AFM) empregando sistema de AFM 

NanoSurf Easyscan 2® e nanoponteiras de ouro. 

 

3.3 Confecção do Eletrodo Compósito 

 

Os eletrodos compósitos foram preparados seguindo a composição de 

65% de grafite e 35% do filamento de PETG em proporção mássica. Para isso o 

filamento de PETG pelletizado foi dissolvido manualmente em clorofórmio a uma 

proporção de 1:5 m/V.  

Após total dissolução foi adicionado o grafite previamente disperso em 

clorofórmio. A pasta é então inserida no corpo de uma seringa de insulina de 1,0 

mL, adaptado com um fio de cobre para contato elétrico e então colocado na 

prensa para secagem e compactação do compósito.  

Após aproximadamente 5 dias de secagem, os eletrodos são cortados 

para expor a superfície do compósito, a qual é polida com lixas de diferentes 

granulações cada vez mais finas para que a superfície fique o mais espelhada 

possível. 

 

3.4 Determinação da área eletroativa 

 

A área eletroativa foi determinada pelas medidas voltamétricas em um 

sistema de três eletrodos (Ag|AgCl como referência, agulha de aço cirúrgico 

como contra eletrodo e o eletrodo compósito PETG/grafite como eletrodo de 

trabalho), todos em uma célula de 25,0 mL.  
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Foi empregada a técnica de voltametria cíclica utilizando hexacianoferrato 

de potássio (III) 5 mmol L-1 em cloreto de potássio 0,5 mol L-1. Foram realizadas 

varreduras na faixa de potencial entre -0,2 V e 0,8 V, incrementos de potencial 

de 10 mV. As velocidades de varredura utilizadas foram: 10, 20, 30, 50, 75, e 

100 mV s-1, sendo feitos 3 ciclos por velocidade. Para os cálculos foi empregada 

a relação de Randles-Sevcik. 

 

3.5 Caracterização 

 

3.5.1 Análise Termogravimétrica – TG 

 

O comportamento térmico do PETG, bem como do compósito foi avaliado 

por meio de análise termogravimétrica, em um analisador termogravimétrico 

Shimadzu TGA – 60, empregando-se uma massa de amostra de 20 mg, suporte 

de amostra de α-alumina aberto, a uma razão de aquecimento de 10 ºC min-1, 

da temperatura ambiente a 900 ºC, sob atmosfera dinâmica e inerte de N2 a uma 

vazão de 40 mL min-1.  

 

3.5.2 Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 

 

Informações adicionais complementares sobre o comportamento térmico 

do PETG foram obtidas por DSC, em um calorímetro exploratório diferencial 

Shimadzu DSC – 60, entre a temperatura ambiente e a temperatura limite de 

estabilidade térmica, sob uma razão de aquecimento de 10 ºC min-1 no modo 

Heating Cooling Heating, também sob atmosfera de N2 a 40 mL min-1. 

 

3.5.3 Caracterização morfológica 

 

Caracterizações morfológicas, de superfície, foram realizadas por 

microscopia de força atômica (AFM) empregando sistema de AFM NanoSurf 

Easyscan 2®, e nanoponteiras de ouro. 



 

38 
 

O ângulo de contato feito obtido com uma gota de cerca de 3 µL de água 

deionizada sobre a superfície do eletrodo polida. O ângulo formado sobre a 

superfície foi observado, à temperatura ambiente, utilizando um goniômetro 

TANTEC, modelo Cam-Plus. 

 

3.5.4 Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR foram obtidos a partir de amostras sólidas 

pulverizadas empregando 34 scans, entre 600 e 4000 cm-1, num equipamento 

Thermo Nicolet iS50, com sistema de atenuação total de reflectância (ATR) 

 

3.6 Estudo para determinação de chumbo, cádmio e zinco 

 

Para determinação de Pb2+, Cd2+ e Zn2+ seguiu-se a metodologia de 

FURTADO et al. (2018) onde foi utilizada uma metodologia de redissolução 

anódica com voltametria de onda quadrada (SWASV).  

Os parâmetros utilizados foram: -1,4 V de potencial de deposição por 120 

s, seguido de voltametria de onda quadrada com 20 Hz de frequência, 50 mV de 

amplitude e 10 mV de degrau, em sentido anódico de -1,5 a 0,1 V. O eletrólito 

suporte utilizado foi tampão acetato pH 6,0.  

Foi utilizada uma célula de 25 mL, e fez-se adições de 0,1 mL por 10 vezes 

para cada uma das três curvas padrões que foram construídas.  

 

3.7 Aplicação em amostra de tubulação 

 

3.7.1 Preparo da amostra 

 

A amostra de revestimento de tubulação de aço foi submetida a um 

processo de tratamento ácido, no qual cerca de 20,0 mg foi digerida com uma 
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mistura de HCl/HNO3 4:1 (200 µL de ácido clorídrico + 50 µL de ácido nítrico), 

durante cerca de 24 horas para total dissolução. Posteriormente foram 

realizadas adições gota a gota de NaOH 6,0 mol L-1 até pH próximo de 6,0. As 

amostras foram então diluídas para balões de 10,0 mL, das quais foram retiradas 

as alíquotas para as análises. 

 

3.7.2 Metodologia 

 

As análises de Cd2+e Pb2+ foram realizadas através da técnica de Voltametria 

de Redissolução Anódica por Onda Quadrada (SWASV) com modificação in situ 

com filme de bismuto, pelo método de adição de padrão. Para tanto foi utilizada 

uma célula eletroquímica com capacidade de 25,0 mL, com três eletrodos, sendo 

o eletrodo compósito com 35% de PETG e 65% de grafite m/m como eletrodo de 

trabalho (sensor), AgAgCl (KCl sat.) como eletrodo de referência e uma agulha 

de seringa de aço cirúrgico como contra-eletrodo.  

A metodologia utilizada foi baseada no trabalho de FURTADO e 

colaboradores (FURTADO et al., 2018), em que cerca de 1,0 mg de nitrato de 

bismuto foi adicionado diretamente na célula eletroquímica. Foram usados os 

seguintes parâmetros voltamétricos: -0,85 V de potencial de deposição por 120 

s, seguido de voltametria de onda quadrada com 20 Hz de frequência, 50 mV de 

amplitude e 10 mV de incremento de potencial, em sentido anódico de -0,9 a 0,1 

V. Após a voltametria fez-se aplicação de 0,3 V de potencial por 60 s para 

garantir a limpeza total da superfície do eletrodo. O eletrólito suporte utilizado foi 

o acetato pH 6,0.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Montagem e avaliação dos eletrodos 

 

Os eletrodos compósitos foram preparados do modo descrito 

anteriormente. A avaliação dos mesmos foi feita ao utilizar um sistema de 

comportamento redox conhecido e reversível [Fe(CN)6]-3/[Fe(CN)6]-4 

(ferricianeto/ferrocianeto) em solução 5,0 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1.  

A avaliação foi feita por voltametria cíclica, variando o potencial entre -0,2 

e +0,8 V (vs Ag|AgClsat.) utilizando-se seis velocidades de varreduras diferentes, 

sendo 100, 75, 50, 30, 20, 10 mV s-1. Os voltamogramas obtidos nessas 

velocidades foram (Figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da equação de Randles-Sevcik a área pode ser calculada 

diretamente a partir da raiz quadrada da velocidade de varredura e da corrente 

de pico gerada. Com o uso dos dados da tabela abaixo, a área eletroativa média 

obtida foi de 0,112 ± 0,003 cm².  

Este resultado representa um aumento de 49,3% em relação à área 

geométrica, que é de 0,075 cm², o que sugere aumento da rugosidade na 

Figura 11: Voltamogramas obtidos por voltametria cíclica de 5,0 mmol L-1 de ferrocianeto de 
potássio, em KCl 0,1 mol L-1. Incremento de potencial de 10 mV, velocidades de varredura de 

10 a 100 mV s-1 
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superfície do eletrodo. Observando esse resultado, é possível concluir que a 

metodologia de preparo desses eletrodos compósitos é muito reprodutiva, 

gerando eletrodos com pouca variação entre si. A Tabela 2 traz resultados 

comparativos com dois trabalhos anteriores a respeito de dois eletrodos 

diferentes, um de grafite/PLA (60/40% m/m) e um de grafite/epóxi (65/35% m/m). 

A área geométrica dos eletrodos pode ser considerada a mesma (0,075 cm²) 

uma vez que o lote das seringas utilizadas foi o mesmo. 

 

Tabela 2: Comparação de áreas eletroativas entre trabalhos anteriores. 

Eletrodo 
Área eletroativa 

(cm²) 
Referência 

Grafite/PLA 0,121 SILVA et al., 2018 

Grafite/Epóxi 0,139 ± 0,006 FURTADO et al., 2018 

Grafite/PETG 0,112 ± 0,003 Trabalho atual 

 

A equação de Randles-Sevcik também pode ser construída ao utilizar os 

resultados obtidos, com o objetivo de verificar a reprodutibilidade e comparação 

entre a eficiência do eletrodo para correntes anódicas e catódicas. Utilizando as 

correntes de pico anódico e catódico obtidos na voltametria e a velocidade de 

varredura, chegou-se as equações presentes na Tabela 3, cujas curvas estão 

representadas na Figura 12. 

 

Tabela 3: Equações das retas anódicas e catódicas 

Varredura anódica Varredura catódica 

Ipa = 4,1.10-4v1/2 + 9,99.10-6 

R² = 0,9960 

Ipc = -3,8.10-4v1/2 – 8,5.10-6 

R² = 0,9946 
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Com isso foi possível que perceber que os eletrodos compósitos de 

grafite/PETG não apenas são reprodutíveis, como também apresentam pouca 

diferença entre as correntes de pico anódicas e catódicas, uma vez que 

apresentaram coeficientes angulares próximos. 

 

4.2 Caracterização dos eletrodos compósitos 

 

4.2.1 Análise Termogravimétrica 

 

A Figura 13 apresenta as curvas TG e DTG obtidas para a amostra de 

PETG utilizada neste trabalho, além do compósito já mencionado. Observa-se 

uma perda mínima de massa em temperaturas menores que 100° C, o que indica 

presença de umidade do filamento.  

As duas principais perdas de massa observadas para o PETG foram entre 

372°C e 492 °C, com perda de cerca de 85% de massa; e entre 517°C e 684 °C, 

com perda de cerca de 15% de massa.  

Enquanto a primeira perda pode ser atribuída à decomposição da parte 

tereftálica da cadeia, a segunda pode ser atribuída ao restante da mesma, ou 

seja, a parte etilênica (SANTANA et al., 2018; LATKO-DURAŁEK et al., 2019).  

Figura 12: Curvas de Randles-Sevcik construídas a partir das correntes de 
pico anódico e catódico versus a raiz da velocidade de varredura. 
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O compósito apresenta estabilidade térmica um pouco menor que o 

polímero puro, o que demonstra que a carga condutora diminui a estabilidade 

térmica do PETG nessa proporção, fato que deve ser levado em conta em 

perspectivas futuras de obtenção de sensores compósitos por manufatura 

aditiva. 
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4.2.2 Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 

 

Com objetivo de elucidar ainda mais as propriedades térmicas do PETG, 

a Figura 14 apresenta as curvas DSC obtidas no regime heating-cooling-heating.  

Ao contrário de seu predecessor (PET), o PETG demonstra ser um 

polímero amorfo de cadeia linear, cujos eventos térmicos de cristalização e fusão 

vistos para o PET não podem ser observados nas medidas de DSC. Observou-

se queda de linha base característica de transição vítrea (Tg) por volta de 77°C, 

em conformidade com os relatos da literatura (SANTANA et al., 2018; LATKO-

DURAŁEK et al., 2019). Não houve diferença significativa entre os valores de Tg 

do primeiro e segundo aquecimentos, o que pode demonstrar que a história 

térmica em função do aquecimento não afetou tal propriedade. 

Figura 13: Curvas TG e DTG para o PETG (em preto) e o compósito com 65% de grafite m/m (em 
vermelho). Condições: massa de amostra de 20 mg, suporte de amostra de α-alumina aberto, a uma 
razão de aquecimento de 10 ºC min-1, da temperatura ambiente a 900 ºC, sob atmosfera dinâmica e 

inerte de N2 a uma vazão de 40 mL min-1. 
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Figura 14: Curvas DSC medidas no regime heating-cooling-heating.  
Condições: aproximadamente 5,0 mg, suporte de amostra de alumínio fechado, sob uma razão 
de aquecimento de 10 ºC min-1 no modo Heating Cooling Heating, também sob atmosfera de 

N2 a 40 mL min-1. 

 

4.2.3 Caracterização morfológica 

 

Os sensores estudados foram avaliados por microscopia de força atômica 

para determinação da rugosidade superficial. As medições foram feitas no modo 

sem contato, caracterizada pela sonda não tocar diretamente as amostras, mas 

oscilar acima dela durante a medição. A topografia da superfície é então medida 

pelas forças de atração entre a amostra e a sonda (RAG & SRIVASTAVA, 2016). 

A rugosidade foi calculada através da média quadrática da raiz (RSM) dos 

desvios da altura do perfil da linha média para cada imagem AFM medida. Os 

resultados de comparação entre os eletrodos de PLA, epóxi e PETG são 

apresentados na Tabela 4. O perfil de rugosidade e as imagens de topografia 3D 

para o sistema grafite/PETG são mostrados nas Figuras 15. 

.  
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Tabela 4: Resultados de caracterização morfológica em comparação com outros eletrodos. 

Eletrodo compósito Rugosidade (µm) Referência 

Grafite-PLA 0,282 ± 0,089 SILVA et al., 2018 

Grafite-Epóxi 0,264 ± 0.032 FURTADO et al., 2018 

Grafite-PETG 0,361 ± 0,076 Trabalho atual 

 

 

O compósito com o PETG apresentou maior rugosidade com relação aos 

demais devido a secagem do solvente gerar um ambiente relativamente mais 

heterogêneo e viscoso, fazendo com que o polimento tenha regiões de durezas 

diferentes e consequentemente de maior rugosidade. 

 

4.2.4 Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

A Figura 15 apresenta os espectros de infravermelho para a amostra de 

PETG usado neste trabalho, bem como do compósito obtido pela mistura com 

65% de grafite m/m, usado na confecção do eletrodo. É possível observar 

bandas características dos grupamentos ou ligações típicas encontradas na 

cadeia polimérica do PETG de acordo com a literatura.  

As bandas em 2928 e 2855 cm-1 são referentes ao estiramento C-H 

simétrico e assimétrico, pela presença de metileno no copolímero (CHEN et al., 

Figura 15: Topografia da superfície do eletrodo grafite/PETG 65/35% obtida 
por AFM e gráfico do perfil da rugosidade da superfície. 
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2015). A banda a 1713 cm-1 é atribuída a C=O de éster. Já as bandas a 1451 e 

1407 cm-1, são de flexão de CH2 e CH. Pode-se ainda observar bandas a 1241, 

1093 e 1016 cm-1, atribuídas ao estiramento C-(O)-O, estiramento assimétrico 

de C-O de glicol e C-H no plano do anel benzênico, respectivamente. Finalmente 

as bandas a 872 e 724 cm-1, são referentes à flexão fora do plano do anel, além 

d flexão do grupamento C=O (PASZKIEWICZ et al., 2017). No compósito com 

65% de grafite m/m, percebe-se praticamente as mesmas bandas, porém, com 

queda drástica na intensidade das bandas devido à presença da carga condutora 

que dificulta a absorção da radiação por parte dos grupamentos na cadeia do 

PETG. Além disso não houve evidência de interação química entre as fases 

condutora e isolante no compósito (LATKO-DURAŁEK et al., 2019). 
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Figura 16: Espectros FTIR para o PETG (em preto) e o compósito com 65% de grafite m/m (em 
vermelho). 

 

4.3 Estudo de determinação de cádmio, chumbo e zinco 

 

O método voltamétrico utilizado foi baseado na literatura (CHAIYO et al., 

2016; ZHOU et al., 2016; DOS SANTOS, 2016; FURTADO, 2017). É baseado 

na técnica de redissolução anódica, onde é aplicado um potencial negativo para 

a pré-concentração dos metais na superfície do eletrodo, aumentando o sinal 
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que será obtido durante a varredura. Depois que o potencial é aplicado, faz-se 

uma varredura por voltametria de onda quadrada, seguida da aplicação de um 

potencial positivo para limpeza da superfície do eletrodo. 

Para determinação dos metais, fez-se um estudo de otimização de pH 

utilizando tampão acetato nos pH’s 4, 5 e 6. Os parâmetros utilizados foram os 

mesmos já desenvolvidos por FURTADO et al., 2018, isto é, 20 Hz de frequência, 

50 mV de amplitude e 10 mV de incremento de potencial. Com base também na 

literatura, o potencial de deposição utilizado foi de -1,4 V, o metal foi depositado 

por 120 s e o potencial de limpeza foi de +0,3 V. 

Para o estudo de pH valores superiores a 6,0 não foram testados devido 

à precipitação de hidróxidos metais (Kps Pb(OH)2 = 5 x 10-16, Kps Cd(OH)2 = 4,5 

x 10-15 e Kps Zn(OH)2 = 3,0 x 10-16) (SKOOG et al., 2006). 

As curvas para estudo de pH foram todas construídas com 10 pontos. Os 

limites de detecção e quantificação foram calculados com base no desvio padrão 

de 10 medidas de ruído de fundo (branco), utilizando as seguintes equações: 

𝐿𝐷 =  
3𝛿𝑏

𝑠
 

𝐿𝑄 =
10𝛿𝑏

𝑠
 

Onde: 

LD = limite de detecção; 

LQ = limite de quantificação; 

δb = desvio padrão de 10 medidas de ruído de fundo; 

s = sensibilidade. 

 

4.3.1 Efeito do pH 

 

Antes de realizar a determinação dos metais de forma simultânea, fez-se 

um estudo de pH para verificar em qual pH os três analitos se comportavam da 

melhor forma, deixando o eletrodo mais sensível e mais reprodutível. 
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➢ Zinco 

 

Para análise do zinco, fez-se uma solução de 4,00 x 10-4 mol L-1 a partir 

de um padrão 1000 mg L-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Voltamograma das adições de Zn2+ em pH 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Voltamograma das adições de Zn 2+ em pH 4,0. 

Figura 19: Voltamograma das adições de Zn2+ em pH 6,0  
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Como visto acima e conforme os dados presentes na Tabela 5, para o pH 

6,0 o eletrodo forneceu picos mais estreitos e bem definidos. Então, apesar de 

ter perdido um pouco da linearidade no final da curva analítica, vale a pena 

utilizar esse pH para esse analito por conta de suas vantagens fornecidas como 

aumento da sensibilidade e melhora do LD e LQ quando comparados com o 

mesmo analito, mas usando o eletrólito suporte em outros pH’s como 4,0 e 5,0. 

 

Tabela 5: Curvas analíticas, regiões lineares, LD e LQ para determinação de Zn2+ em pH 4,0, 
5,0 e 6,0. 

 Curva Analítica Região Linear (μmol L-1) LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) 

pH 4,0 
I = 4,1997C + 9.10-7 

R² = 0,9824 
1,59 a 15,4 1,27 4,23 

pH 5,0 
I = 7,6996C – 7.10-6 

R² = 0,9867 
1,59 a 15,4 0,41 1,37 

pH 6,0 
I = 9,049C + 2.10-5 

R² = 0,9677 
1,59 a 6,30 0,28 0,94 

 

➢ Cádmio 

 

Para análise de cádmio fez-se uma solução de 7,00 x 10-5 mol L-1 a partir 

de um padrão de 1000 mg L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Voltamograma das adições de Cd2+ em pH 4,0. 
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Para o cádmio (dados na Tabela 6) a maior diferença observada foi com 

relação a sensibilidade do método no meio de pH 6,0, além do LD e LQ também 

ter diminuído com relação ao pH’s 4,0 e 5,0. 

Tabela 6: Curvas analíticas, regiões lineares, LD e LQ para determinação de Cd2+ em pH 4,0, 5,0 e 6,0. 

 Curva Analítica Região Linear (μmol L-1) LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) 

pH 4,0 
I = 20,788C + 2.10-6 

R² = 0,9951 
0,28 a 2,69 0,10 0,34 

pH 5,0 
I = 22,803C + 2.10-6 

R² = 0,9984 
0,28 a 2,69 0,093 0,31 

pH 6,0 
I = 25,915C - 2.10-6 

R² = 0,9985 
0,28 a 2,69 0,085 0,28 

Figura 21: Voltamograma das adições de Cd2+ em pH 5,0. 

Figura 22: Voltamograma das adições de Cd2+ em pH 6,0. 
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➢ Chumbo 

 

Assim como utilizado para o cádmio, o padrão de chumbo também tinha 

concentração de 7,0 x 105 mol L-1 e foi feita a partir de uma solução padrão de 

1000 mg L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Voltamograma das adições de Pb2+ em pH 4,0. 

Figura 24: Voltamograma das adições de Pb2+ em pH 5,0. 

Figura 25: Voltamograma das adições de Pb2+ em pH 6,0. 
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Para o chumbo, a melhora foi considerável à medida que o pH foi 

aumentando. Obteve-se melhora na sensibilidade do eletrodo, na linearidade da 

curva e nos limites de detecção e quantificação.  

 

Tabela 7: Curvas analíticas, regiões lineares, LD e LQ para determinação de Pb2+ em pH 4,0, 5,0 e 6,0. 

 Curva Analítica Região Linear (μmol L-1) LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) 

pH 4,0 
I = 28,75C - 2.10-6 

R² = 0,9815 
0,28 a 2,69 0,044 0,15 

pH 5,0 
I = 42,99C - 1.10-6 

R² = 0,9846 
0,28 a 2,69 0,049 0,16 

pH 6,0 
I = 60,533C - 7.10-6 

R² = 0,9956 
0,28 a 2,69 0,052 0,17 

 

4.4 Determinação simultânea de chumbo, cádmio e zinco  

 

Para a escolha dos parâmetros a serem utilizados na determinação 

simultânea dos metais, escolheu-se os melhores parâmetros em que os três 

analitos se encaixavam melhor. Vale ressaltar que, por mais que nem todos os 

analitos se comportem igualmente melhor no mesmo pH, é vantajoso perder um 

pouco da performance do eletrodo para um determinado analito, para ganhar 

nos demais. Como é o caso do zinco, que se comportou melhor no pH 5,0, mas 

em compensação, chumbo e cádmio se comportaram melhor ao utilizar o 

eletrólito com pH 6,0.  

Por essas razões o pH escolhido para determinação simultânea dos 

metais foi de 6,0 e os parâmetros utilizados foram os mesmos já mencionados 

anteriormente na determinação individual de cada analito (20 Hz de frequência, 

50 mV de amplitude e 10 mV de incremento de potencial). 

Nessa curva, adicionou-se 10 mL de cada analito por 4 vezes na célula 

eletroquímica de 25 mL composta por 3 eletrodos: uma agulha de aço cirúrgico 

atuando como contra eletrodo, um eletrodo de referência comercial e o eletrodo 

compósito de grafite/PETG.  
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Tabela 8: Curvas analíticas, regiões lineares, LD e LQ para determinação simultânea. 

Analito Curva Analítica Região Linear (μmol L-1) LD  (μmol L-1) LQ  (μmol L-1) 

Zn2+ 
I = 1,5415 C + 1.10-5 

R² = 0,9904 
1,59 a 15,4 1,65 5,50 

Cd2+ 
I = 4,4142 C + 2.10-6 

R² = 0,9981 
0,56 a 2,95 0,50 1,67 

Pb2+ 
I = 33,936 C + 9.10-6 

R² = 0,9800 
0,42 a 1,60 0,073 0,24 

 

A tabela 9 traz, a título de comparação, os resultados obtidos nesse 

trabalho com os resultados de FURTADO et al., 2018 e SILVA et al., 2018. 

 

Tabela 9: Comparação entre limites de detecção e quantificação com relação a trabalhos 
anteriores. 

 SILVA et al., 2018 FURTADO et al., 2018 Trabalho atual 

 Grafite/PLA Grafite/Epóxi Grafite/PETG 

 LD (μg L-1) LQ (μg L-1) LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) LD (μmol L-1) LQ (μmol L-1) 

Pb2+ NC NC 0,07 0,21 0,07 0,24 

Cd2+ 0,30 1,00 0,05 0,16 0,50 1,67 

Zn2+ 0,40 1,33 0,35 1,16 1,65 5,50 

Figura 26: Voltamograma da determinação simultânea de Zn2+, Cd2+ e Pb2+. 
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Cabe ressaltar que apesar dos limites neste trabalho serem maiores para 

alguns analitos, o eletrodo atual não possui modificações como o eletrodo grafite-

epóxi que foi modificado com filme de bismuto. E, quando comparado com o 

eletrodo de grafite/PLA, a proporção de fase condutora/fase isolante é diferente, 

o que resulta na diferença entre os limites. 

 

4.5 Aplicação do método em amostra real 

 

A amostra em questão é um revestimento de tubulação de aço que foi 

submetida a um processo de zincagem a quente. Como já se sabe que a amostra 

é feita de zinco, o propósito dessa determinação não é quantificar zinco. 

Sabe-se que nesse banho de zinco há pequenas quantidades de outros 

metais como chumbo e cádmio. Logo, o objetivo é determinar esses dois metais 

que se encontram no revestimento, mas não em grandes quantidades. 

Para que isso fosse feito, fez-se uma nova curva de calibração do método, 

mas dessa vez mudando um pouco os parâmetros para que o zinco não fosse 

determinado. Como o zinco está presente em grande quantidade, sua 

determinação acarretaria falha na determinação dos outros metais. 

Além da alteração da janela de potencial, houve a necessidade de 

modificar o eletrodo compósito para que o mesmo se tornasse mais sensível a 

metais em menor quantidade. Dessa forma, utilizou-se o filme de bismuto como 

modificação, visto que é uma substância de fácil manuseio, que forma um filme 

in situ e que já há vários trabalhos publicados utilizando esse modificador em 

determinação de metais. 

Os limites de quantificação e detecção foram obtidos por meio de uma 

curva analítica construída por meio de 10 adições sucessivas de 200 µL de 

padrão de Cd2+ e Pb2+, ambos 7,0 x 10-5 mol L-1 com as respectivas medidas de 

corrente pelo método supracitado. Tais valores foram calculados com base no 

desvio padrão de 10 medidas de ruído de fundo e os resultados são 

apresentados na Tabela 10, assim como os voltamogramas são demonstrados 

na Figura 27. 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Parâmetros analíticos obtidos para a determinação simultânea de chumbo e cádmio 
usando o eletrodo compósito PETG/G. 

Analito Curva Analítica Região Linear (µmol L-1) LD (µmol L-1) LQ (µmol L-1) 

Pb2+ 
Ip = 19,4C - 2,90.10-6; 

R2 = 0,994 
1,09 a 4,70 0,18 0,60 

Cd2+ 
Ip = 10,3C - 2,59.10-5; 

R2= 0,994 
1,09 a 4,70 0,30 1,00 

 

A curva de trabalho foi construída pelo método de adição de padrão 

contendo os dois analitos propostos, em células contendo 25,0 mL de tampão 

acetato pH 6,0 com concentração de 0,1 mol L-1.  A figura 28 apresentam os 

voltamogramas obtidos, bem como a curva de adição de padrão em inserção, 

para a amostra analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Determinação simultânea de Cd2+ e Pb2+ utilizando filme de bismuto como 
modificador do eletrodo compósito 

Figura 28: Determinação de Pb2+ em amostra de tubulação utilizando 
eletrodo compósito modificado in situ por filme de Bi3+ 
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Em todas as amostras analisadas não foi detectada presença de cádmio, o 

que possivelmente significa que, se presente, encontra-se em quantidades 

abaixo do limite de detecção para o método.  

Foi feita a determinação de chumbo e chegou-se ao resultado de 7,10 ± μmol 

L-1 de Pb2+ o que daria 0,067 ± 0,003 % (m/m). O resultado ficou abaixo do limite 

permitido pela convenção usual, que é entre 0,5% e 1,4% m/m, o que pode 

sugerir a não uniformidade do banho ou perda de massa com o tempo de uso.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O eletrodo compósito a base de grafite e PETG foi obtido de forma 

satisfatória.  

A caracterização térmica demonstrou que o compósito teve sua 

estabilidade térmica um pouco reduzida em relação ao PETG puro, porém, não 

de forma significativa, tendo em vista que a proporção de carga condutora deverá 

ser diminuída para a viabilidade de futuros filamentos para impressão 3D. A 

caracterização espectroscópica por FTIR demonstrou que não ocorre interação 

química entre os componentes do compósito, e que as bandas relacionadas aos 

grupamentos presentes na cadeia do polímero puro podem ser vistas no 

compósito, o que corrobora com os resultados da caracterização térmica. 

O compósito foi avaliado em sistema redox conhecido e foi possível 

concluir que o mesmo apresenta boa reprodutibilidade, podendo ser aplicado em 

uma ampla faixa de potencial em varreduras anódicas e catódicas. 

Fez-se um estudo de pH a fim de determinar o melhor eletrólito suporte 

para determinação simultânea de cádmio, chumbo e zinco. Além do estudo de 

pH, a determinação simultânea foi satisfatória, trazendo LD e LQ com valores 

promissores ao se tratar de um eletrodo sem modificação. 

Por fim, fez-se a aplicação do método a uma amostra real, só que dessa 

vez utilizando uma modificação. Com isso, mostrou-se que o eletrodo é versátil 

e também atua bem se sua superfície for modificada.  
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