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RESUMO 

 

Os eletrodos quimicamente modificados (EQMs) são definidos como superfícies modificadas 

intencionalmente, de modo a garantir controle das propriedades físico-químicas de interface 

(carga de superfície, hidrofobicidade, etc), e disponibilidade de grupos funcionais para 

realizar imobilizações específicas de moléculas, proteínas, nanopartículas, etc. Nesse 

contexto, o grupo NanoBio vem desenvolvendo EQMs contendo pontos quânticos (PQs), 

buscando compreender como eles atuam no processo de transferência de elétrons de sondas 

redox (TE), que é o objetivo deste trabalho. Para tal, foram utilizados dois sistemas: 1) 

eletrodo de ouro (EAu) modificado com monocamadas auto-organizadas (Self-assembled 

Monolayers, SAMs) do ácido 3-mercaptopropiônico (3-AMP), e PQs CdTe revestidos com 

cisteamina (PQ CdTe/Cd(SRNH2)2); 2) eletrodo de carbono vítreo (ECv) modificado com 

polímero do monômero 2-(1H-Pirrol-1-il)etanoamina (PiEtA), e PQs CdTe revestidos com 

ácido mercaptosuccínico (PQ CdTe/Cd(SRCOOH)2). As modificações com PQs foram 

realizadas por adsorção (interação eletrostática). Os sistemas foram estudados através de 

técnicas eletroquímicas de Voltametria cíclica (VC) e Espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) para o processo de transferência de elétron da sonda [Fe(CN)6 ]
3-/4-

 na 

concentração de 1 mmol L
-1

 em eletrólito suporte tampão fosfato salino (PBS), pH=7,4. 

Também foi realizada caracterização físico-química utilizando medidas de ângulo de contato, 

através do método da gota séssil para cada superfície. Neste estudo, foi observado que os PQ 

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 sofrem processo de oxidação de sua camada estabilizante, levando a 

difusão da nanopartícula da superfície para o interior da solução. Os PQ CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 

promovem uma diminuição do processo de transferência de elétron, em que esse efeito se 

estende da dupla camada interna à difusa. Aparentemente, o processo de transferência de 

elétron é afetado por interações eletrostáticas. 

 

Palavras-chave: Monocamadas auto-organizadas. Polímero. Transferência de elétrons. 

Eletroquímica.  Pontos quânticos de CdTe. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Chemically modified electrodes (CME) may be defined as altered surfaces aiming at to 

control their interface properties (such as: surface charge, hydrophobicity, specific 

immobilization of proteins and nanostructures, etc). In this context the Biomedical 

Nanotechnology research group has been developing CMEs containing II-VI semiconductor 

quantum dots (QDs). The main objective of the present study is to build modified interfaces 

that may act in electron transfer (ET) processes such as in redox probes and to perform their 

electrochemical characterization. Two systems have been prepared: 1) gold electrode (AuE) 

modified with self-assembled monolayers (SAMs) of mercaptopropionic acid (3-AMP), and 

Cysteamine coated CdTe QDs (PQ CdTe/Cd(SRNH2)2); 2) glass carbon electrodes (GCE) 

modified with Pyrrol polymer (2-(1H-Pirrol-1-il)etanoamina (PiEtA) Monomer), and 

mercaptosuccinic acid coated CdTe QDs (PQ CdTe/Cd(SRCOOH)2). The surface 

modifications with QDs were performed by adsorption processes. (electrostatic interactions).  

The final systems were analysed applying two electrochemical techniques: cyclic 

voltammetry (CV) and Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) for the 1 mmol L
-1

 

[Fe(CN)6 ]
3-/4-

 ET (phosphate buffer, pH = 7,4). We have also performed the contact angle 

measurement, by using the pendant drop method. In our study we verified that the 

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 QDs suffer an oxidation process related to their stabilizing coating 

leading to the diffusion of the particle in the solution. The CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 QDs decrease 

the ET process, and this effect extends up to their diffuse double layer. After thorough 

analysis of the data we suggest that the ET process on the modified electrodes is affected by 

electrostatic interactions. 

 

Keywords: Self-assembled monolayers. Polymer. Electron transfer. Eletrochemistry. CdTe 

quantum dots. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da ciência, da tecnologia e, consequentemente, de diversos 

dispositivos tem uma parcela atribuída aos aprimoramentos em técnicas de síntese e 

caracterização de novos materiais, seja em escala macro, micro ou nanométrica. Os materiais 

são classificados em metais, cerâmicas, materiais de carbono, polímeros e compósitos. Os 

mesmos podem ser classificados de acordo com sua natureza elétrica: condutores, como os 

metálicos (ouro, prata, ligas, entre outros); semicondutores, com natureza química diversa, 

como os inorgânicos (pontos quânticos), materiais de carbono (nanotubos , grafeno, fulerenos 

e carbon dots); e isolantes. Essa gama de materiais encontram aplicações em sensores, células 

solares, LEDs, catálise, marcações biológicas, entrega controlada de fármacos, etc. (GOLUB 

et al, 2009; SHEN et al, 2012; SONG e YANG, 2012; LI et al, 2015). 

Dentre as amplas aplicações, nos dispositivos sensores (biossensores, de modo mais 

específico) foi observado que a introdução de nanopartículas, tais como as metálicas e 

semicondutoras, potencializou um aumento na razão sinal/ruído e sensibilidade de detecção. 

Tais dispositivos utilizam uma molécula biológica (biorreceptor com especificidade ao analito 

alvo), devidamente imobilizada a um transdutor (sensibilidade de detecção), no 

reconhecimento de uma espécie química ou biológica desejada. Por sua vez, o elemento 

transdutor em um biossensor converte os processos químicos (interação ou reação biológica) 

em sinais elétricos mensuráveis. Nesse contexto, o uso das nanopartículas na modificação das 

propriedades físico-químicas (grupos químicos de superfície, carga superficial, fenômenos 

ópticos elétricos) do transdutor reflete na qualidade do sinal, tanto em termos de razão 

sinal/ruído, como na sensibilidade de detecção. No caso específico de biossensores 

eletroquímicos, os quais aplicam superfícies de eletrodos como transdutores, as 

nanopartículas modificam quimicamente os eletrodos, permitindo posteriormente a 

imobilização de biorreceptores sobre a superfície modificada. Os eletrodos quimicamente 

modificados (EQMs) podem ser definidos como superfícies modificadas intencionalmente 

para garantir propriedades desejadas, bem como a introdução de grupos funcionais que 

possibilitem a imobilização de outros materiais. 

Dada sua natureza semicondutora, os PQs apresentam propriedades elétricas e ópticas 

de interesse para aplicações em biossensores, tanto ópticos, como eletroquímicos e seu 

potencial vêm sendo explorado há algumas décadas. Tal interesse se deve a: (1) um aumento 

da área superficial do eletrodo, decorrente do tamanho dos PQs, possibilitando a incorporação 
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de mais materiais, e aumento no sinal gerado; (2) na maioria dos casos apresenta uma síntese 

mais limpa, simples e de menor custo, quando comparada a outros materiais, como, por 

exemplo, os de carbono; (3) maior distribuição e organização na superfície, devido a sua 

forma isotrópica e (4) os PQs são estabilizados por moléculas que apresentam grupos 

funcionais em suas extremidades, o que possibilita a ligação com biomoléculas e com as 

espécies transdutoras (FRASCO e CHANIOTAKIS, 2009; YUE et al, 2013). Apesar do 

gradual avanço nas pesquisas do uso de PQs como modificadores em eletrodos, ainda existe a 

necessidade de entender como eles atuam nesses dispositivos e qual sua vantagem diante de 

outras nanopartículas usadas no desenvolvimento de EQMs. Em especial, o processo de 

transferência de elétrons (TE) de sondas redox envolvido nestes biossensores eletroquímicos 

ainda está longe de estar elucidado. Em muitos casos, os PQs são tratados como facilitadores 

da TE, e tem sua atuação atribuída como “ponte” na transferência de elétrons (KJÄLLMAN et 

al, 2010). Em outras aplicações, no entanto, os PQs são utilizados como ordenadores, 

organizadores, das espécies na superfície, além de facilitar o TE (DU et al, 2008). Resultados 

recentes obtidos pelo nosso grupo de pesquisas (Nanotecnologia Biomédica, NanoBio/UFPE) 

durante a análise do comportamento destes sistemas, levam a crer que o processo de TE pode 

ser explicado por fenômenos eletrostáticos existentes na região interfacial. 

Essa última interpretação levou ao objetivo deste trabalho, que busca compreender 

como os PQs CdTe/Cd(SR)2 vêm atuando, quando imobilizados em EQMs, sobre o processo 

de transferência de elétrons. Para a realização do estudo, dois sistemas foram utilizados: 1) 

eletrodo de ouro (EAu) modificado com monocamadas auto-organizadas (Self-assembled 

Monolayers, SAMs) de 3-mercaptopropiônico (3-AMP) e PQs CdTe revestidos com 

cisteamina (PQs CdTe/Cd(SRNH2)2); 2) eletrodo de carbono vítreo (ECv) modificado com 

polímero derivado do pirrol através da eletropolimerização do monômero 2-(1H-Pirrol-1-

il)etanoamina (PiEtA) e PQs CdTe revestidos com ácido mercaptosuccínico (PQs 

CdTe/Cd(SRCOOH)2). Ambas as modificações com PQs foram realizadas por adsorção 

(interação eletrostática). Na verificação e monitoramento das etapas de modificação foram 

utilizadas técnicas de Voltametria cíclica (VC), Espectroscopia de impedância eletroquímica 

(EIE), ângulo de contato (AC) através do método da gota séssil e Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar o efeito da utilização de pontos quânticos sobre o processo de transferência de 

elétrons entre uma sonda redox, [Fe(CN)6]
3-/4-

, e diferentes superfícies de EQMs por formação 

de SAMs de 3-AMP e polímeros derivados do 2-(1H-Pirrol-1-il)etanamina. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Modificar superfície de ouro com monocamadas auto-organizadas do ácido 3 – 

mercaptopropiônico (3-AMP) com e sem pontos quânticos de CdTe/Cd(SRNH2)2; 

2. Modificar a superfície de Carbono vítreo com polímero do derivado de pirrol 2-(1H-

Pirrol-1-il) etanamina com e sem pontos quânticos de CdTe/Cd(SRCOOH)2; 

3. Caracterizar as diferentes superfícies por técnicas eletroquímicas (voltametria 

cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica), físico-químicas (ângulo de contato); 

4. Modelar o processo de transferência de elétron da sonda, [Fe(CN)6]
3-/4-

, diante das 

várias superfícies estudadas. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ELETRODOS QUIMICAMENTE MODIFICADOS 

Eletrodos quimicamente modificados (EQMs) tem sido objeto de estudo nas mais 

diversas áreas da eletroquímica desde meados da década de 70, quando seu conceito foi 

estabelecido com os trabalhos de Murray e colaboradores (MOSES, WIER e MURRAY, 

1975). Estes sistemas podem ser definidos como eletrodos com espécies quimicamente ativas 

imobilizadas em suas superfícies de modo a controlar as propriedades físico-químicas da 

interface eletrodo/solução, propiciando uma gama de aplicações, por exemplo, reatividade e 

seletividade em processos catalíticos (SOUZA, 1997). Segundo a IUPAC (DURST, 1997), 

EQM é o “eletrodo feito de um material condutor ou semicondutor, que é revestido com um 

modificador químico monomolecular, multimolecular, iônico, ou uma película polimérica por 

meio de reações faradaicas (onde ocorre transferência de elétrons) ou diferenças de potencial 

interfacial (ausência de processos faradaicos) formando um filme geralmente fino 

(monocamadas a alguns micrometros de espessura) para propiciar propriedades químicas, 

eletroquímicas, ópticas, elétricas, de transportes e outras desejáveis do filme de uma forma 
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racional, quimicamente idealizada”. A seguir, na Figura 1, temos uma ilustração das 

principais características estruturais de um EQM. 

Figura 1. Ilustração genérica de um eletrodo quimicamente modificado. 

 

Fonte: adaptada de LOVE et al, 2005. 

Segundo relatos da literatura, o trabalho pioneiro nessa área foi o publicado por Lane e 

Hubbard (LANE e HUBBARD, 1973), que adsorveram quimicamente diferentes olefinas 

(cadeias orgânicas abertas, com pelo menos uma ligação dupla entre carbonos) sobre a 

superfície do eletrodo de platina. Nesse trabalho foi verificada a capacidade do ácido 3-alil-

salicílico coordenar ferro seletivamente, demonstrando a capacidade de um grupo imobilizado 

complexar com íon metálico, além da possibilidade de se direcionar a coordenação através da 

escolha do potencial aplicado. A partir desse trabalho as aplicações dos EQMs foram 

expandidas a diversas áreas, tais como, eletroanálise, eletrocatálise, síntese eletroorgânica, 

fotoeletroquímica, estudos de processos de transferência de elétrons, biossensores, entre 

outras. Dado o vasto leque de aplicação dos EQMs, as necessidades do desenvolvimento de 

diferentes métodos para modificação das superfícies surgiram. Porém, a abordagem do 

problema se mantém a mesma, em que inicialmente é feita a escolha do substrato base (tipo 

de superfície a ser modificada) visando atender as características necessárias à proposta de 

modificação. Entre os materiais convencionais estão o ouro, platina, carbono vítreo, mercúrio 

na forma de filme e os óxidos condutores transparentes (como o ITO). Após a escolha da 

superfície, chega a etapa de modificação em que é levada em consideração a afinidade entre o 

substrato base e as espécies modificadoras. Entre os vários métodos, os mais comuns estão 

ilustrados na Figura 2: (a) adsorção, (b) formação de compósitos, (c) formação de ligação 

covalente, (d) recobrimento com membranas e filmes poliméricos. 
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Figura 2. Ilustração dos métodos de montagem dos EQMs observados na literatura. 

 

Fonte: próprio autor. 

O método de adsorção pode ocorre basicamente por dois processos, o físico 

(fisissorção) e o químico (quimissorção), onde a diferença entre eles é a força de interação 

entre a espécie modificadora (adsorbato) e a superfície (adsorvente). A adsorção física ocorre 

por forças de interação como as de Van der Waals e forças eletrostáticas de baixa intensidade. 

Este tipo de adsorção não é específica, podendo ser facilmente reversível e, geralmente, a 

adsorção física não altera as propriedades dos materiais, nem do adsorbato e nem do 

adsorvente. A energia de adsorção é da ordem de ΔHad ≈ -5 a -10 kcal mol
-1

 e esse tipo de 

modificação comumente forma sistemas de multicamadas (ADAMSON et al, 1967).
 
A 

adsorção química envolve interações um pouco mais fracas do que ligações químicas 

propriamente ditas, mas leva à formação de um composto químico de superfície ou complexo 

de adsorção. É um processo bem específico, já que é necessário que haja uma interação 

direcionada entre o adsorvente e o adsorbato para que ocorra. Tende a alterar as propriedades 

dos materiais e envolve energias da ordem de ΔHad ≈ -10 a -100 kcal mol
-1

 (ADAMSON et al, 

1967).
 

A elaboração de EQM por adsorção, ou mais especificamente quimisorção, foi o 

processo pioneiro (LANE e HUBBARD, 1973) e é a maneira mais simples de imobilizar um 

modificador ao eletrodo. Geralmente consiste na dissolução do agente modificador em um 

solvente apropriado e, na exposição, em geral, por imersão do eletrodo a esta solução. Pode 

também envolver a disposição desta solução, por exemplo, com o auxílio de uma micropipeta, 

sobre a superfície a ser modificada, com posterior evaporação do solvente. Esta abordagem 

geralmente produz uma cobertura em monocamadas (ou menor). Uma alternativa que tem 

sido muito usada nas últimas décadas envolve a formação de SAMs, em que as moléculas se 

ligam espontaneamente em locais específicos sobre a superfície do eletrodo para formar uma 

espécie de rede bem ordenada, que possui dependência da estrutura do substrato. 
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Outra abordagem utilizada para a confecção de EQMs é a formação de compósitos. 

Sendo este sistema constituído por mistura de componentes, uma forma de preparar é 

simplesmente misturar o agente modificador com o substrato do eletrodo. Quando possível é 

preferencialmente utilizada uma variante do método descrito anteriormente, que consiste em 

misturar o material do eletrodo na forma de pó a uma solução adequada do agente 

modificador. Após a evaporação do solvente as partículas do eletrodo ficam recobertas pelo 

modificador, isto resulta numa distribuição mais homogênea deste último. Em ambos os casos 

pode ocorrer perda gradual do modificador para a solução onde serão realizadas as medidas, 

prejudicando a reprodutibilidade. Estas técnicas são adequadas para preparar principalmente 

EQMs a base de materiais de carbono (grafite, negro de carbono, nanotubos, etc.), tais como: 

grafite-epóxi (WRING, HART e BIRCH, 1990), eletrodos de pasta de carbono (PARRA et al, 

2006) entre outros. 

No processo de modificação por formação de ligação covalente, como o próprio termo 

já diz, o modificador é ligado covalentemente ao substrato do eletrodo. São empregadas, por 

exemplo, reações de silanização, envolvendo organosilanos e óxidos presentes à superfície do 

eletrodo (BRZOSKA, AZOUZ e RONDELEZ, 1994). A maioria dos eletrodos metálicos, 

quando oxidados em meio ácido, são recobertos com uma camada fina de óxido, bastante 

reativa em relação à silanos. Portanto, um metal após ser oxidado, pode ser silanizado e 

posteriormente reagir com outra molécula, contendo o grupo funcional que se queira 

imobilizar. O silano atuará como um tipo de ponte para fixar um grupo funcional específico à 

superfície do eletrodo. Superfícies de carbono apresentam grupos óxidos funcionais tais como 

álcoois (fenóis), ácidos carboxílicos, cetonas (quinonas) e anidridos, resultantes da 

oxigenação de átomos de carbono, contendo ligações incompletas. Portanto a modificação de 

superfícies de carbono via ligação covalente do modificador, tem sido em grande parte 

baseada na manipulação da reatividade destes grupos funcionais, frente a reagentes como 

aminas, organosilanos, cloreto de tionila, e cloreto cianúrico, entre outros (GHASEMI, 

SHAMS e NEJAD, 2015; DOWNARD, 2000; ALLONGUE et al, 1997). Os eletrodos 

modificados via ligação covalente são mais estáveis em relação aos obtidos pelos demais 

métodos, entretanto são mais difíceis de preparar. Da mesma forma que a modificação por 

adsorção, esta metodologia também gera coberturas com no máximo uma monocamada 

imobilizada. 

Outra técnica atrativa para a preparação de eletrodos modificados é o recobrimento da 

superfície do eletrodo com membranas e filmes poliméricos, que em sua grande maioria 
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tendem a serem condutores ou permeáveis ao eletrólito de suporte e à espécie de interesse. Ao 

contrário da modificação por adsorção ou por formação de ligação covalente, a modificação 

com membranas poliméricas permite a imobilização de muitas monocamadas (1 a 20.000) da 

espécie ativa na superfície modificada, o que resulta na ampliação da resposta eletroquímica 

(WALTMAN e BARGON, 1986). Dependendo da aplicação pode ser escolhido um polímero 

eletroativo (se o objetivo é uma eletrocatálise), quimicamente ativo (propriedades ligante ou 

de troca iônica para pré-concentração), ou inerte (apenas exclusão de interferentes). Os filmes 

eletroativos se subdividem em duas categorias principais, dependendo de como o centro redox 

é imobilizado: polímeros redoxes, se o centro redox é parte do esqueleto polimérico; e 

polímeros de troca iônica se o componente redox ativo é um contra-íon de um filme poli-

iônico como polivinilpiridina ou Nafion. A cobertura polimérica pode ser obtida a partir de 

soluções de polímeros pré-formados, ou através de polimerização in situ a partir de unidades 

monoméricas (LANGE, ROZNYATOVSKAYA e MIRSKY, 2008). Neste último caso, o 

recobrimento polimérico pode ser obtido via eletropolimerização. 

A eletropolimerização pode ser utilizada tanto para formação de polímeros com 

natureza condutora de elétrons e não condutoras, ambos são mantidos na superfície do 

eletrodo por combinação de adsorção e baixa solubilidade na solução onde é originado ou por 

retenção física em um eletrodo poroso. A película de polímero pode ser de material orgânico, 

inorgânico ou organometálico e pode já conter o modificador químico desejado, ou esse pode 

ser adicionado ao polímero em uma segunda etapa, a funcionalização. O filme pode conter o 

equivalente de uns poucos, até vários milhares de camadas monomoleculares do modificador 

químico. Nesta forma de modificação, as estruturas modificadoras estão dispostas na 

superfície do eletrodo de forma independente da estrutura do substrato base (ZOPPI e DE 

PAOLI, 1993). A seguir serão detalhadas a formação de SAMs e filmes poliméricos, que 

foram as abordagens utilizadas nesse trabalho. 

3.1.1 Monocamadas auto-organizadas  

As SAMs ganharam destaque com o trabalho eletroquímico pioneiro de Tanigushi 

(TANIGUCHI et al, 1982) através de utilização de disulfetos e tióis sobre superfície de ouro, 

que é a abordagem mais utilizada na literatura. Entretanto a formação de SAMs não é nova e 

já é bem conhecida desde a década de 1940, onde a formação da estrutura orgânica se baseava 

na interação ácido/base para formação de monocamadas sobre superfícies. A literatura mais 

antiga sobre SAMs preocupava-se largamente em conjuntos formados pela adsorção de 

compostos organossulfurados a partir de solução ou fase vapor em substratos planos de ouro e 
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prata. Nos primeiros trabalhos os experimentos estabeleceram muitas características 

estruturais básicas desses sistemas, como estrutura superficial, organização das cadeias, 

orientação. Uma maior parcela das pesquisas em SAMs desde a década de 1990 expandiu os 

tipos de substratos utilizados, e os tipos de moléculas usadas para formá-las (LOVE et al, 

2005).  

Enquanto que na formação da SAM a adsorção das moléculas é um resultado da 

afinidade de um grupo funcional do adsorvente, que apresenta especificidade para interagir 

com a superfície do eletrodo base, a força motriz para a organização origina-se a partir de 

interações hidrofóbicas (por exemplo, do tipo van der Waals) das cadeias longas ligadas ao 

grupo funcional. A molécula que forma a SAM é dividida basicamente em três regiões, como 

mostrado na ilustração apresentada na Figura 3: em (a) tem-se os grupos funcionais terminais 

que determinam as propriedades de superfície/interface, especificidade; em (b) o espaçador 

(cadeia alquílica) que garante espessura bem definida, atua como uma barreira física e pode 

vir a alterar propriedades como condutividade; em (c) o ligante ou grupo cabeça, que possui 

afinidade especifica pela superfície. A composição dos componentes moleculares da SAM 

determina a composição atômica perpendicular à superfície (FREIRE et al, 2003). 

Figura 3. Estruturas características das SAMs: (a) grupo funcional terminal, (b) espaçador (cadeia 

alquílica) e (c) ligante ou grupo cabeça. 

 

Fonte: próprio autor. 

Dois tipos diferentes de processos de adsorção para formação de SAMs sobre suportes 

sólidos são bem caracterizados (Figura 4): (a) todas as moléculas do adsorbato são 

quimicamente ligadas uma por uma ao substrato e ficam ordenadas por interações laterais, ou 

(b) elas são adsorvidas (em alguns casos, polimerizadas) de forma ordenada, mantendo a 

estrutura em função das interações laterais e independem do substrato. Um exemplo típico do 

primeiro processo é a formação de SAM baseada na interação do tiol em ouro, que envolve a 

ligação específica de coordenação de enxofre-ouro como a principal força motriz do 
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composto organosulfurado em solução ou fase gasosa sobre uma superfície de ouro 

(ALLARA, 1995). 

Figura 4. Mecanismos de formação de SAMs. 

 

Fonte: adaptado de ALLARA, 1995. 

A seleção do substrato e do método de preparação são critérios importantes na 

formação de SAMs, que tem uma forte dependência da aplicação na qual a SAM vai ser 

usada. Por exemplo, superfícies policristalinas são suficientes para muitas aplicações em 

estudos biológicos, por que uma ampla faixa de materiais pode ser depositada facilmente 

nesses substratos e são baratos em comparação aos monocristais (LOVE et al, 2005). 

Protocolos práticos de preparação das SAMs envolvem parâmetros tais como: concentrações, 

duração do tempo de imersão, solventes, temperatura. O protocolo mais comum para a 

preparação de SAMs em superfícies como ouro, prata, paládio, mercúrio, e outros materiais é 

a imersão de um substrato preparado ou limpo em uma solução etanólica diluída (1-10 mmol 

L
-1

) de tióis por aproximadamente 12-18 h a temperatura ambiente, mas varia em função 

também das aplicações. Etanol é o solvente que é o mais amplamente usado para a preparação 

e pelo menos quatro fatores contribuíram para o uso difundido de etanol: (i) ele dissolve uma 

variedade de alcanotióis com diferentes graus de caráter polar e comprimento de cadeia, (ii) é 

barato, (iii) disponível em alta pureza e (iv) tem baixa toxicidade. Parâmetros como tempo de 

imersão e concentração estão normalmente relacionados de forma inversa: baixas 

concentrações de tióis em solução exigem longos tempos de imersão (LOVE et al, 2005). 

A estrutura da SAM tem uma forte dependência dos parâmetros citados, e seu 

mecanismo de ordenamento na superfície eletródica já está bem estabelecido na literatura, 

dado os avanços de técnicas de caracterização como AFM, microscopia de varredura por 
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tunelamento (STM), entre outras. Um mecanismo generalizado está ilustrado na Figura 5,  

onde o processo de adsorção é caracterizado por duas fases distintas. A primeira etapa resulta 

da afinidade do grupo tiol cabeça com a superfície de ouro, que conduz a formação de uma 

sub-monocamada de cobertura desordenada, como representado na Figura 5 (A) e (B). 

Durante este estágio, a superfície torna-se saturada com moléculas que têm uma orientação 

paralela ao substrato e não atinge a sua espessura plena. A segunda fase, mostrado na Figura 5 

(C) e (D), prossegue através de uma escala de tempo mais longa, e é conduzida por interações 

de Van der Waals entre as cadeias do espaçador e grupos terminais. Estas interações laterais 

orientam as moléculas mais perpendicularmente à superfície, permitindo que a cobertura e 

espessura aumentem no limite. Esta combinação de ligação do grupo cabeça e forças 

intermoleculares nas laterais das cadeias levam a uma estrutura de equilíbrio caracterizada por 

elevada densidade de empacotamento (formação de uma monocamada completa), ordenação 

molecular (conformação zigue-zague toda em trans em sequência nas cadeias de alcano), e a 

estabilidade (EDWARDS et al, 2007). 

Figura 5. Etapas de formação e ordenamento das SAMs. 

 

Fonte: adaptada de EDWARDS et al, 2007. 

 

Estudos eletroquímicos têm sido utilizados para elucidar a formação, as propriedades, 

e o grau de recobrimento dessas SAMs. Entre as SAMs encontradas na literatura, as formadas 

por organotióis em ouro são as mais estudadas, seja pelo contexto histórico, seja pela fácil 

formação dada a forte afinidade entre esses materiais (PORTER et al, 1987). A formação da 

SAM pode ser verificada através de técnicas eletroquímicas, no qual é possível além de 

caracterizar as propriedades e características das SAMs, determinar a concentração superficial 
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da espécie na superfície. É conhecido na literatura que SAMs de organotióis em ouro sofrem 

redução eletroquímica, com quebra da ligação Au-SR, sendo, consequentemente, removidas 

da superfície (efeito conhecido como dessorção), em valores de potencial suficientemente 

negativos, em meio neutro ou básico. O mecanismo pelo qual ocorre a dessorção da SAM está 

descrito na equação generalizada para a ligação tiol-metal (RS-M) E1 abaixo, e ocorre através 

da transferência de um elétron, reduzindo o átomo de ouro e liberando o grupo tiol na forma 

iônica (RS
-
), que ficam solvatados. Esse processo é reversível, removendo-se o potencial 

negativo, a molécula pode adsorver novamente na superfície (MUNAKATA, OYAMATSU e 

KUWABATA, 2004). 

                    (1) 

Estudos sobre o mecanismo deste processo sugerem que a dessorção ocorre 

inicialmente em regiões de defeitos e fronteiras de grão na SAM e, em seguida, em locais de 

nucleação aparentemente aleatórias nas regiões bem organizadas, cristalinas da SAM 

(MULDER, CALVENTE e ANDREU, 2001). O que pode explicar umas das maiores 

discussões sobre a remoção eletroquímica da SAM, que é o surgimento de mais de um pico de 

redução. Esse fenômeno pode estar associado a espécies ligadas a diferentes orientações 

cristalográficas do ouro ou a presença de espécies fracamente adsorvidas (fisisorção) e 

ordenadas na estrutura por interações laterais, como descritas no processo de ordenação 

(WONG e PORTER, 2000). O potencial que ocorre a dessorção de SAMs de alcanotióis 

depende de um número de fatores, incluindo o comprimento da cadeia, grau de ordenação e o 

número de interações intermoleculares (ligação de hidrogênio) presentes no filme orgânico, e 

a cristalinidade do substrato (KAWAGUCHI et al, 2000). Um potencial de dessorção típico 

para N- alcanotióis é de -1,0 V em relação a um eletrodo de referência de Ag/AgCl (solução 

saturada de KCl), mas o valor pode variar para diferentes estruturas de ± 0,25 V. Esta 

variação no potencial de redução, faz com que seja possível remover um componente 

específico de uma SAM mista, seletivamente através do controle do potencial aplicado 

(IMABAYASHI, 1997). 

Entre os organotiois mais utilizados, estão principalmente as moléculas que 

apresentam grupos funcionais terminais diferentes de -CH3. Por exemplo, SAM do ácido 3-

AMP foi usada como ponte para ligar covalentemente grupos lisina do citocromo C e, deste 

modo, imobilizar a proteína sobre eletrodo de ouro mantendo sua conformação inalterada e 

promovendo o alinhamento dos centros redox da proteína em direção à superfície do eletrodo, 

para facilitar uma rápida transferência de elétrons, uma vez que SAMs de cadeias curtas não 
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bloqueiam completamente a transferência de carga (LI, CHENG e DONG, 1996). A utilização 

do 3-AMP proporciona um revestimento bem definido, sem sacrificar a rápida resposta do 

eletrodo. Em geral, o EQM com essa molécula é estável desde que o seja mantido dentro de 

uma janela entre -0,5 V e 1,1 V (dependendo do pH). Para valores abaixo de -0,5 V, a ligação 

tiol-ouro sofre redução e, consequentemente, a SAM é dessorvida do eletrodo. Valores 

maiores que 1,1 V levam à oxidação do eletrodo de ouro destruindo a compacta e ordenada 

SAM de 3-AMP (GIZ, DUONG e TAO, 1999). 

Outros estudos eletroquímicos têm sidos utilizados para determinar propriedades das 

SAMs de 3-AMP em ouro, incluindo estudos fundamentais de fenômenos interfaciais, como 

molhabilidade, transferência de elétrons, protonação/desprotonação interfacial dos grupos 

terminais, que é crucial para compreender e controlar as propriedades ácido/base das 

moléculas imobilizadas, interações biológicas, e são essenciais para aplicações, como no 

desenvolvimento de novos sensores de detecção molecular. No trabalho de Zhao e 

colaboradores (1999), foi determinado o pKa de superfície baseado no efeito da carga do 

grupo terminal (RCOOH/ RCOO
-
) do eletrodo de ouro modificado com SAM de 3-AMP no 

processo de transferência de carga da sonda redox [Fe(CN)6]
-3/-4

, usando voltametria cíclica. 

Os autores observaram que quando o pH é aumentado, quando os grupos COOH são 

dissociados, a corrente da sonda é suprimida e quando o pH da solução é reduzido, a corrente 

aumenta. Esse fato é atribuído pelos autores como afastamento e aproximação da sonda, 

respectivamente, dada a sua carga negativa. A curva de titulação eletroquímica foi obtida 

através da correlação das correntes de pico para os diferentes valores de pH dos eletrólitos, a 

partir dos quais foi obtida o pKa de superfície, 5,2 ± 0,1. Como comparação, os autores 

determinaram o pKa de superfície também por uma curva de titulação utilizando o ângulo de 

contato, 5,6 ± 0,1 (ZHAO et al, 1999). 

Outro trabalho utilizando curvas de titulação é o de Kim e Kwak (2001), que se 

utilizaram da reação de desprotonação de SAMs formadas só por 3-AMP, só por etanotiol 

(EtSH) e uma mistura de ambos, por um método intitulado de titulação faradaica 

impedimétrica. No trabalho é utilizado o [Fe(CN)6]
-4/-3

 como sonda para verificar a carga 

terminal no grupo COOH das monocamadas. Espectroscopia de impedância descreve de 

forma mais explícita o comportamento faradaico ou não faradaico, como correntes devido à 

difusão, carregamento da dupla camada, a resistência da solução de (Rs) e de transferência de 

carga (Rtc), que ocorrem no sistema. A técnica de espectroscopia de impedância faradaica 

usando uma molécula como sonda redox pode revelar uma dependência da resistência de 
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transferência de elétrons com a presença de grupos ácidos ou básicos terminais de SAMs 

durante a titulação. Rtc é medida e representada graficamente em função do pH da solução, e 

este método é denominado "titulação de impedância faradaica". O pK de superfície para o 3-

AMP foi determinado em 6,0 para uma solução de força iônica de 0,1 mol.L
-1

 (KIM e 

KWAK, 2001). 

3.1.2 Filmes poliméricos 

Em se tratando de modificações de superfícies, os polímeros tem atraído interesse para 

a utilização como matriz na imobilização de diferentes materiais, como biomoléculas em 

biossensores. Em muitos casos os polímeros servem como intermediários na interação entre 

receptor e analito, além de poder atuar melhorando o tempo de resposta, sensibilidade e limite 

de detecção. Dessa forma, qualquer tipo de tecnologia nesse campo de conhecimento é 

dependente da compreensão das interações a nível molecular entre as espécies e a matriz 

polimérica (COSNIER, 2003). O principal objetivo dessa modificação, bem como de outras, é 

controlar a natureza físico-química da interface eletrodo/solução como maneira de alterar a 

reatividade e seletividade do sensor, favorecendo assim o desenvolvimento de eletrodos para 

vários fins e aplicabilidades, desde a catálise de reações orgânicas e inorgânicas, até a 

transferência de elétrons em moléculas de interesse (KONG, BOOPATHI e SHIM, 2003; 

BARSAN, GHICA e BRETT, 2015). 

Uma classe de polímeros orgânicos que possuem essas características, e são utilizados 

em modificação de superfícies, são os chamados polímeros condutores. Os membros desta 

classe de materiais, que já foram chamados de “metais sintéticos”, possuem uma característica 

em comum: longos sistemas π conjugados, ou seja, uma alternância de ligações simples e 

duplas ao longo da cadeia. O interesse evidente é combinar em um mesmo material as 

propriedades elétricas de um semicondutor ou metal com as vantagens de um polímero. Desde 

a década de 60, é conhecido que moléculas orgânicas que apresentam duplas ligações 

conjugadas podem exibir propriedades semicondutoras (MAIA et al, 2000). O 

desenvolvimento inicial foi inibido pelo fato que as cadeias rígidas, em uma estrutura 

conjugada, também produzem uma intratabilidade extrema, tal que a maioria dos primeiros 

exemplos de polímeros condutores eram infusíveis, insolúveis e, portanto, de pouco valor 

tecnológico. Dentre os materiais mais estudados estão o poliacetileno, polianilina, polipirrol e 

politiofeno (ZOPPI e DE PAOLI, 1993). 
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A obtenção dos polímeros condutores, com exceção do poliacetileno, é bastante 

simples, sendo o método eletroquímico o mais relatado. Na polimerização eletroquímica, 

chamada de eletropolimerização, o monômero é dissolvido em um solvente adequado, que 

contém o eletrólito, e oxidado na superfície de um eletrodo por aplicação de um potencial 

anódico (Epa). A escolha do solvente e do eletrólito é de particular importância, uma vez que 

devem ser estáveis ao potencial aplicado na oxidação do monômero (GUIMARD, GOMEZ e 

SCHMIDT, 2007). Estas técnicas são mais fáceis de descrever quantitativamente e, por 

conseguinte, têm sido utilizadas para investigar o mecanismo de nucleação e o crescimento 

macroscópico. Uma técnica bastante utilizada, descrita por um comportamento 

potenciodinâmico, é a voltametria cíclica, em que o potencial é aplicado na forma de 

varredura (potencial em função do tempo), com uma velocidade constante sobre a superfície 

do eletrodo, no qual podem ser feitas várias repetições. Esse método tem sido utilizado 

principalmente para obter informação sobre os processos redox envolvidos nas fases iniciais 

da reação de polimerização, e para examinar o comportamento eletroquímico do filme de 

polímero, após a eletrodeposição (ZHOU e HEINZE, 1999). 

A técnica de eletropolimerização consiste no recobrimento da superfície do eletrodo 

com filmes poliméricos condutores e permeáveis ao eletrólito de suporte e a espécie de 

interesse. Ao contrário da técnica de modificação vista na sessão anterior (SAMs), a 

modificação a partir de filmes poliméricos permite a imobilização de muitas monocamadas da 

espécie ativa na superfície modificada podendo amplificar consideravelmente a resposta 

eletroquímica (STILWELL e PARK, 1988). O mecanismo de eletropolimerização para 

heterocícliclos, como mostrado na Figura 6 para a formação do polipirrol, considera a 

formação de um cátion-radical do monômero (A), seguida do acoplamento de dois cátions 

radicais (B), com saída de dois prótons e reconstituição do sistema aromático (C). A reação 

continua com o acoplamento de cátions radicais do monômero e cátions radicais dos 

oligômeros formados (D), e esse processo se repete até que se complete a reação (E) (SADKI 

et al, 2000). 
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Figura 6. Mecanismo de eletropolimerização do polipirrol. 

 

Fonte: adaptado de SADKI et al, 2000. 

A estabilidade do cátion radical do monômero é o fator determinante para obtenção de 

um polímero com elevado grau de conjugação. Um cátion radical muito estável pode difundir 

do eletrodo dando origem a oligômeros solúveis, enquanto que um muito reativo pode sofrer 

reações colaterais. Os EQMs formados por polímeros possuem uma boa estabilidade, no qual 

a produtividade e qualidade dos filmes resultantes são afetadas por vários fatores químicos e 

físicos, tais como o método de síntese, pH, concentração do monômero, natureza do meio 

eletrolítico, temperatura (WAN, 1989; TAN et al, 1991; KHALKHALI, 2004). Dessa forma, 

filmes poliméricos têm sido empregados em EQMs e usados no desenvolvimento de sensores 

para proteger a superfície dos eletrodos de impurezas, bloquear interferentes, imobilizar 

biocomponentes, incorporar mediadores e fornecer biocompatibilidade para que o elemento 

biológico não seja lixiviado para a solução (GERARD, CHAUBEY e MALHOTRA, 2002). A 

utilização de polímeros conjugados em diversos sistemas, como em biossensores, vem sendo 

bastante aplicados nos últimos anos, isso se deve a possibilidades de uso de suas propriedades 

(elétricas, eletroquímicas e ópticas) em converter informações físicas e químicas em um sinal 

analiticamente mensurável (MEDEIROS et al, 2012). No desenvolvimento de biossensores 

utilizando EQMs com polímeros, as análises das propriedades físicas e químicas, capacidade 

de regeneração desses materiais, área superficial, permeabilidade, morfologia, composição, 
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natureza hidrofóbica/hidrofílica, resistência mecânica e custo devem ser levados em 

consideração (OLIVEIRA et al, 2013). 

Essas investigações são importantes no sentido de desenvolver filmes poliméricos com 

a finalidade de descobrir sistemas mais estáveis e de interesse para biossensores, que 

apresentem curto tempo de resposta com sensibilidade elevada. Dentre os polímeros 

condutores, o polipirrol é bastante utilizado, uma vez que pode ser gerado na modificação da 

superfície dos eletrodos através da oxidação eletroquímica do seu monômero. Além disso, as 

respostas do EQM desenvolvidos a partir da formação de filmes poliméricos são altamente 

dependentes da espessura do filme formado, no qual o analito de interesse pode ser adsorvido 

ou difundir por um filme de mais espesso, por apresentarem uma maior área específica (XIA, 

WEI e WAN, 2010). Uma classe que ganha destaque, principalmente nos estudos e aplicações 

em sistemas que necessitam incorporar diferentes tipos de materiais a matriz polimérica, é a 

de polímeros formados por monômeros contendo grupos funcionais, como os pirróis 

substituídos (LALLEMAND et al, 2007; OUERGHI et al, 2001). Destacaremos aqui os 

monômeros derivados do pirrol com substituição no N (átomo de nitrogênio presente no 

pirrol), chamados de N-substituídos, Figura 7, pois é a classe a qual pertence o monômero 

utilizado nesse trabalho. 

Figura 7. Estrutura do Pirrol N-substituído. 

 

Fonte: próprio autor 

O grupo de polímeros derivados do pirrol N-substituído possui um mecanismo de 

polimerização igual ao pirrol. Polipirróis N-substituídos são conhecidos por apresentarem 

uma condutividade três ordens de grandeza menor do que a do polipirrol, como demonstrado 

por Diaz e colaboradores para o poli(N-etilpirrol) (DIAZ et al, 1981). Estes resultados 

também foram observados em outro trabalho, através da monitoração da condutividade do 

poli(3,4-dimetoxi-N-metilpirrol), que se verificou ser de três ordens de grandeza menor 

quando comparado do poli(3,4-dimetoxipirrol) (MERZ, SCNWARZ e SCHROPP, 1992). 

Quanto maior for o substituinte no átomo de nitrogênio, maior será a interação estérica entre 

as unidades de repetição, e, consequentemente, menor é a condutividade. Esta queda na 

condutividade é devido ao fato de que as unidades de pirrol não são totalmente coplanares no 
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polímero. A influência de N-substituintes sobre as características da eletropolimerização foi 

examinada por Waltman e colaboradores, nesse estudo os autores encontraram que o 

rendimento na formação do polímero e a velocidade de oxidação diminuem à medida que o 

tamanho do grupo alquil do substituinte aumenta (WALTMAN e BARGON, 1986). Ligar 

grandes substituintes no átomo de nitrogênio estabiliza o cátion radical, sem parar a 

polimerização. O que pode acontecer é que, se este intermediário é muito estável, pode 

difundir para a solução e formar produtos solúveis. Como resultado, o rendimento e o peso 

molecular do polímero vão ser baixos (ANDRIEUX et al, 1991). Outro fato encontrado na 

literatura, que é importante notar, é que alguns N-substituintes específicos inibem a 

polimerização devido a sua basicidade, tal como observado para pirrol N-pirrolidina (CROSS 

et al, 1985).  

Neste trabalho foi utilizado o polímero derivado de pirrol N-substituído através da 

eletropolimerização do monômero 2-(1H-Pirrol-1-il)etanoamina, inédito na literatura, mas já 

vem sendo trabalhado em nosso grupo. As técnicas de formação de EQMs apresentadas 

(SAMs e filmes poliméricos), além de contribuírem com todas as propriedades já citadas, 

permitem a incorporação de diversos materiais, como moléculas (biomoléculas em 

biossensores), micro e nanomateriais de naturezas distintas, com o objetivo de melhorar os 

sistemas sensores. Entre as nanopartículas, dedicaremos espaço aos chamados pontos 

quânticos, que são nanocristais semicondutores, com tamanhos que variam de 1 a 10 nm e 

foram utilizados neste trabalho. 

3.1.3 EQMs e Pontos quânticos 

Os PQs apresentam propriedades optoeletrônicas interessantes, determinadas por 

efeitos de confinamento quântico, e têm sido objeto de extensas investigações em diferentes 

áreas da ciência e da tecnologia nas últimas décadas. Entre as principais propriedades, 

podemos citar: (a) largo espectro de absorção, o que permite a excitação em diferentes regiões 

de comprimento de onda; (b) um espectro de emissão estreito, em uma região de comprimento 

de onda determinada, variando-se apenas o tamanho da nanopartícula; (c), uma alta 

resistência à fotodegradação, o que permite que eventos sejam analisados em tempo real por 

longos períodos; (d) sua superfície possibilita uma maior interação com diversos materiais, 

permitindo a imobilização de moléculas (biomoléculas) e outros nanomateriais (MEDINTZ et 

al.; 2005, MICHALET et al., 2005; RESCH-GENGER et al., 2008; SUKHANOVA e 

NABIEV, 2008). Dentre as várias áreas de atuação, estudos eletroquímicos utilizando EQMs 
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com introdução dos PQs podem fornecer abordagens simples, sensíveis e de baixo custo para 

sensores químicos e biossensores (LISDAT, SCHÄFER e KAPP, 2013). Medidas 

voltamétricas podem ser utilizadas para examinar o nível redox disponíveis para os 

nanocristais, que é uma informação muito valiosa se estes sistemas estão envolvidos em 

processos de transferência de elétrons. Assim, métodos eletroquímicos, em princípio, 

constituem uma ferramenta eficaz para examinar a qualidade de PQs, auxiliar na interpretação 

das propriedades espectroscópicas e dar informações detalhadas sobre as suas propriedades 

químicas, de superfície (interface), composição e dimensão (SOBROVA et al, 2013; 

MARTÍN-YERGA et al, 2015). 

O comportamento eletroquímico, particularmente para nanocristais de CdSe e CdTe, 

tem  sido explorado, embora em menor grau quando comparado com seu comportamento 

óptico. As propriedades espectroscópicas admiráveis dos PQs tornam esses materiais uma 

alternativa promissora aos corantes orgânicos moleculares, e em uma variedade de aplicações, 

abrangendo as ciências analíticas, diagnósticos, ciência dos materiais, e de conversão de 

energia (PARAK et al, 2003; RAYMO e YILDIZ, 2007; YILDIZ, TOMASULO e RAYMO, 

2008; REZA et al, 2013). Uma característica necessária destas partículas coloidais é que elas 

são revestidas, em sua grande maioria, por espécies responsáveis por garantir estabilidade (e 

funcionalidade), ou seja, grupos funcionais nas extremidades das cadeias garantindo a 

possibilidade de ligação com superfícies, biomoléculas, entre outras (PRADHAN et al, 2007; 

JI et al, 2008). 

Em muitas estruturas essa estabilidade é conseguida pela formação de SAMs 

recobrindo esses materiais, como na utilização de organotióis utilizados como estabilizantes 

em suspensões coloidais de nanopartículas de ouro e pontos quânticos (BADIA et al, 1996; 

ZHAO et al, 2005; DU et al, 2008). Os PQs possuem o potencial para serem sondas 

biológicas úteis, porque apresentam fluorescência com elevada eficiência quântica e não 

desaparecem após excitação e emissão repetida, como fazem os corantes orgânicos (CHAN et 

al, 2002 ). Os nanocristais sozinhos, no entanto, são tóxicos para as células, não são 

facilmente transportados, e dificilmente atingem os locais subcelulares, uma vez dentro das 

células (DERFUS, CHAN e BHATIA, 2004). O uso de SAMs para formar superfícies 

biocompatíveis em pontos quânticos começa a tratar destes dois obstáculos e muito trabalho 

continua a ser feito (DÖLLEFELD et al, 2002). A formação ocorre por automontagem, com 

isso não importa qual é o tamanho das partículas, e sim a afinidade entre o grupo da molécula 

que se liga a superfície da partícula. A estrutura da SAM, no entanto, varia muito, dependendo 
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da taxa de curvatura e defeito de uma dada superfície, bem como do tamanho da cadeia 

carbônica, Figura 8. São essas estruturas orgânicas quem facilitam a aplicação desses 

nanomaterias (MEDINTZ et al, 2005). 

Figura 8. Ilustração do PQ de CdTe revestido por uma camada de CdSRX, sendo R a cadeia carbônica e X o 

grupo funcional terminal. 

 

Fonte: próprio autor 

Esses grupos funcionais presentes nos PQs que possibilitam sua imobilização em 

EQMs, e pode ocorrer de várias formas, uma vez que a variedade de grupos utilizados é 

grande. Uma forma simples é a chamada adsorção direta, em que a incorporação desses 

nanomateriais a superfície ocorre por interação eletrostática e/ou hidrofóbica (Van der 

Waals). Entretanto, não é a mais utilizada, pois o material pode sair da superfície e difundir 

para o seio da solução variando-se, por exemplo, o pH, que tem influência direta nas cargas 

adquiridas pelos grupos funcionais. Entretanto, seu estudo é de fundamental importância para 

a compreensão dos fenômenos interfaciais existentes, como em processo de transferência de 

carga. 

3.1.4 EQMs e o processo de transferência de elétrons 

Processos que transferem elétrons de um local para outro são fundamentais para 

reações redox importantes em diversos sistemas, como na fotossíntese e respiração 

(GUTMANN et al, 1997). Os mecanismos de transferência de elétrons em sistemas 

heterogêneos (tais como em interfaces eletrodo/solução) e homogêneos (soluções de espécies 

redoxes acopladas) são razoavelmente bem compreendidos. A geração de dispositivos 

formados com materiais em nanoescala (nanopartículas, filmes orgânicos, entre outros), 

requerem conhecimentos fundamentais da dinâmica de transporte de carga, e uma questão em 
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particular extensivamente estudada neste campo é a dependência da transferência de elétrons 

com a distancia entre os componentes redoxes e superfícies de eletrodos (BEEBE et al, 2002; 

SALOMON et al, 2003). Os mecanismos são compostos de etapas individuais e elementares, 

que produzem transformações complexas e variadas. Uma grande variedade de eventos 

dinâmicos ocorre em interfaces eletrodo/eletrólito: adsorção de moléculas e íons, átomos e 

moléculas difundem para dentro e fora da região interfacial, reconstrução de superfícies, íons 

e moléculas do solvente se reorganizam na dupla camada, transferência de elétrons entre o 

eletrodo e as espécies em solução ou ligadas à superfície, movimento de prótons entre ácidos 

e bases (ADAMS et al, 2003). 

As reações em sistemas eletroquímicos são basicamente governadas por processos de 

transferência de massa (transferência da espécie do interior da solução para a interface 

eletrodo/solução), por transferência de carga (transferência de elétrons na superfície do 

eletrodo) e reações químicas que precedem ou sucedem a transferência de elétrons, que 

podem por sua vez, serem homogêneas (protonação, dimerização, etc.) ou heterogêneas 

(decomposições catalíticas, adsorção, dessorção, cristalização) (PACHECO et al, 2013). Dada 

uma reação eletroquímica genérica: 

                  (2) 

Sendo O a espécie oxidada e R a espécie reduzida, o processo de transferência de 

elétrons em um eletrodo, sem transformação química, consiste em algumas etapas, como 

mostradas na Figura 9: (1) movimentação das espécies do meio da solução para a região onde 

ocorre a reação (interface), seguida por diferentes etapas como (2) rearranjo da atmosfera 

iônica, (3) reorientação dos dipolos do solvente, (4) alteração da distância entre o centro 

iônico e os ligantes, (5) Transferência de elétrons e (6) movimentação do produto gerado no 

sentido inverso. 

Figura 9.  Etapas de uma reação em superfície, sendo R a espécie reduzida e O a espécie oxidada.

 

Fonte: adaptado de BRETT e BRETT, 1993. 
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A etapa (1) consiste na chegada das espécies na região de interface, existem três 

formas pela qual o transporte de massa pode ocorrer: a migração, a convecção e a difusão. 

Transportes por migração envolve o movimento de íons através da solução causada pela 

atração ou repulsão entre as espécies iônicas em solução e o eletrodo de trabalho, convecção é 

a movimentação das espécies causadas por perturbação mecânica do fluxo da solução, e 

difusão é a movimentação espontânea da espécie química devido à formação de um gradiente 

de concentração do analito de interesse. Nas técnicas eletroquímicas usadas em nosso trabalho 

(VC e EIE) as condições experimentais garantem que o transporte de massa ocorra 

essencialmente por difusão, sendo kd a constante de difusão. As etapas de (2) a (5) estão 

incluídas na constate de transferência de carga para a reação anódica ou catódica, 

respectivamente ka ou kc, e incluem a adsorção do reagente sobre a superfície do eletrodo, o 

que no caso de um produto solúvel vai em seguida dessorver e difundir para o interior da 

solução (6). É indispensável que o transporte de massa seja contínuo, caso contrário, a 

concentração da espécie eletroativa de interesse na superfície do eletrodo irá decrescer 

rapidamente, inviabilizando a relação com a concentração do analito no seio da solução. 

(BRETT e BRETT, 1993). 

A discussão sobre a natureza do processo de transferência de elétrons vem se 

aprofundando com os progressos ocorridos nas técnicas eletroquímicas e equivalentes, como 

microscopia de tunelamento, força atômica (caracterização eletroquímica em um local 

específico da superfície) etc., as quais permitem diferentes abordagens aos diversos sistemas. 

O alvo principal nesses estudos é a determinação quantitativa das taxas de transferência de 

elétrons em sistemas heterogêneos. Por exemplo, o processo de transferência de elétrons entre 

espécies eletroativas e a superfície de um dado eletrodo (metal, semicondutor) pode ser 

abordado por vários ângulos, tais como: a) quando a molécula alvo está em solução, sendo a 

constante de velocidade heterogênea padrão designada como ks (cm/s) e b) quando estão 

ligadas a superfície do eletrodo, sendo a constante de velocidade padrão ks,Γ (s
-1

); ambas 

tornam-se a constante de velocidade em operação quando a atividade da espécie oxidada é 

igual a da espécie reduzida,  ox =  red, em solução ou sobre a superfície. Os fatores que 

governam a taxa de transferência de elétrons são funções da característica do eletrodo (EQM), 

das espécies eletroativas, do eletrólito e do solvente (BARD et al, 1993). 

 Um grande progresso no entendimento da velocidade dos processos químicos em 

geral, aconteceu com a contribuição do químico sueco Svante August Arrhenius, a partir do 
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desenvolvimento da equação de Arrhenius, que mostra a dependência da velocidade das 

reações químicas com a temperatura: 

                    (3) 

Sendo k a taxa de velocidade de reação, o termo exponencial está relacionado com a 

probabilidade de utilização da energia térmica para superar uma barreira de energia de altura 

EA, este parâmetro ficou conhecido como energia de ativação, o termo A está relacionado com 

a frequência que o processo ocorre, sendo conhecido como fator de frequência e RT são a 

constante ideal dos gases e a temperatura em Kelvin, respectivamente. O trabalho de 

Arrherius relacionou os elementos fundamentais que governam a velocidade de ocorrência de 

um processo químico, e posterior a este trabalho surgiu o conceito de complexo ativado, em 

que a passagem dos reagentes a produto se dá ao ser fornecida uma alta energia potencial 

(energia de ativação), sendo possível relacionar a taxa de velocidade de reação (k) com a 

energia livre padrão de ativação (BARD e FAULKNER, 1980). 

                     (4) 

Em um sistema eletroquímico é possível controlar a energia potencial oferecida aos 

reagentes. A aplicação de um potencial elétrico afeta a cinética das reações interfaciais, ou 

seja, é possível controlar as taxas cinéticas de transferência heterogênea de elétrons 

controlando a tensão aplicada. Entre as possíveis interpretações existentes, a teoria final de 

Butler-Volmer fundamenta-se em explicar a taxa de transferência eletrônica, k
0
, relacionando-

a com os fatores ambientais macroscópicos, como a temperatura, concentração, tensão 

elétrica. Uma das principais relações existentes para a quantificação das variáveis envolvendo 

k
0
 ficou conhecida como equação de Butler-Volmer, a qual, entre outras coisas, se resume em 

fundamentar a dependência da corrente elétrica em função da tensão elétrica aplicada, e da 

cinética com a concentração dos compostos (BARD e FAULKNER, 1980). Considerando o 

caso da reação interfacial no equilíbrio, essa equação baseia-se nas equações de Tafel e Nernst 

e se resume a: 

               
                   

                   (5) 

No qual i é a corrente elétrica, F como a constante de Faraday, A é a área superficial 

ativa, k
0
 é a constante de velocidade padrão, CO(0,t) e CR(0,t) a concentração dos reagentes, na 

distância 0 (zero) da superfície e no instante t,  f = F/RT e α é o coeficiente de transferência, 

uma medida da simetria da barreira de energia. O k
0
 É simplesmente uma medida da 
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facilidade cinética de um processo redox. Um sistema com um grande k
0
 irá atingir o 

equilíbrio numa escala de tempo curto, mas um sistema com k
0
 pequeno será lento. Esta 

relação é muito importante, ela ou uma variante derivada dela é utilizada no tratamento de 

muitos problemas que exigem a quantificação da cinética heterogênea (BARD e 

FAULKNER, 1980). 

Uma das implicações da equação de Butler-Volmer, para o processo de um elétron, em 

uma etapa, na condição de equilíbrio, é a chamada corrente de troca (i0). No equilíbrio, a 

corrente líquida é zero, e o eletrodo é conhecido por adotar um potencial com base nas 

concentrações das espécies O e R, como ditado pela equação de Nernst. Mesmo que a 

corrente líquida seja nula no estado de equilíbrio, ainda se tem atividade faradaica que pode 

ser expressa em termos da corrente de troca, que está diretamente relacionada com o k
0
. Para 

o caso das concentrações superficiais das espécies redoxes serem iguais, CO = CR = C: 

                   (6) 

Uma das vantagens de se trabalhar com i0 em vez de k
0
 é que a corrente (i) pode ser 

descrita em termos do desvio do potencial de equilíbrio, que é a sobretensão, η: 

     
       

  
       

       

  
                 (7) 

Sendo        , essa é a equação corrente-sobretensão.   
  e   

  são as concentrações 

superficiais das espécies O e R, respectivamente. Algumas aproximações importantes foram 

derivadas da relação acima, como no caso de não considerar efeitos de transferência de massa, 

e a concentração na superfície ser igual a do interior da solução. Dada essas condições, a 

relação torna-se: 

      
                       (8) 

 Para pequenos valores de sobretensão, a equação acima pode ser reescrita como: 

                  (9) 

 O que mostra que a corrente resultante está linearmente relacionada com a 

sobretensão em uma faixa estreita perto do potencial de equilíbrio. A razão –η/i tem unidade 

de resistência, sendo chamada de resistência de transferência de carga, Rtc. 

    
  

   
           (10) 
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Essa resistência pode ser determinada diretamente de forma experimental, e serve 

como uma forma direta de estudar a dinâmica cinética do processo, uma vez que é possível 

determinar k
0 

(BARD e FAULKNER, 1980). Apesar da grande utilidade experimental 

associada pela equação de Butler-Volmer, outra teoria, também desenvolvida para a 

determinação da constante k
0
, é definida como a teoria microscópica de transferência de 

elétrons, que foi criada pelo canadense Rudolph Arthur Marcus em 1964, ganhador do premio 

Nobel por suas contribuições (MARCUS, 1964). Essa teoria se fundamenta nas interações 

cinéticas microscópicas, ou melhor, atômicas, como é o caso da natureza do material e das 

espécies reagentes, assim como a estrutura da interface eletrodo/solução. A teoria tem 

objetivo de calcular o valor da taxa de transferência eletrônica das reações químicas entre 

doadores (reagentes) e receptores (produtos), sendo estendida por alguns autores como Hush, 

Levich, Dogonadze e outros, para descrever outras naturezas das reações químicas. A teoria 

original de Marcus fundamentou-se em calcular a taxa de transferência para as reações 

superficiais denominadas reações de esfera externa, mas depois foi estendida, por Hush, para 

ser aplicada nas reações de esfera interna (HUSH, 1958; MARCUS, 1964; BARD e 

FAULKNER, 1980). 

Esta terminologia foi adotada do que é utilizado para descrever as reações de 

transferência de elétrons de compostos de coordenação. O termo esfera externa denota uma 

reação entre duas espécies em que as esferas de coordenação originais são mantidas no 

complexo ativado (transferência de elétrons de um sistema de ligação primaria para outro). As 

espécies não estão diretamente adsorvidas à superfície, sendo que os reagente e produto não 

interagem fortemente com o eletrodo, e eles estão, em geral a uma distância de, pelo menos, 

uma camada de solvente a partir do eletrodo, Figura 10 (a). Ao contrario dessas, as reações de 

esfera interna ocorrem em um complexo ativado onde os íons compartilham um ligante 

(transferência de elétrons dentro de um sistema de ligações primárias). Nesse tipo de reação 

existe uma forte interação dos reagentes, intermediários, e produtos com o eletrodo, Figura 10 

(b). Isto é, tais reações envolvem a adsorção específica das espécies envolvidas na reação do 

eletrodo, tendo como possibilidade o material adsorvido servir como ponte na transferência de 

elétrons. Mesmo se não houver uma forte interação com a superfície, uma reação de esfera 

externa pode depender do material do eletrodo, devido à (a) efeitos de dupla camada difusa, 

(b) o efeito do metal sobre a estrutura da camada de Helmholtz, ou (c) o efeito da distribuição 

de energia e de estados eletrônicos no eletrodo (BARD e FAULKNER, 1980). 
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Figura 10. Mecanismo de transferência de (a) esfera externa e (b) esfera interna, M = íon metálico. 

 

Fonte: adaptado de BARD e FAULKNER, 1980. 

Apesar de que ambas as naturezas de reações sejam de grande importância no estudo 

da cinética das reações químicas, as reações de esfera externa são muito mais simples de 

serem tratadas, pois dependem menos da estrutura e da natureza dos elementos envolvidos. 

Transferências de elétrons de esfera externa podem ser tratadas de uma forma mais geral do 

que os processos de esfera interna, onde a química e as interações específicas são importantes. 

Por esta razão, a teoria da transferência de elétrons de esfera externa é muito mais 

desenvolvida. Considerando uma reação de esfera externa, seja para o meio homogêneo ou 

heterogêneo, tem-se duas considerações: (1) que as transferências eletrônicas não recebem 

contribuições de energia derivada de radiação, o que significa dizer que o elétron é transferido 

para elementos em um mesmo nível de energia, isto é, uma transferência isoenergética. (2) é 

baseado no princípio de Frank-Condon, que afirma: durante a transferência eletrônica os 

reagentes não mudam suas configurações ao se transformarem em produtos, isto é, reagentes e 

produtos partilham da mesma conformação nuclear (BARD e FAULKNER, 1980).  

Entre as principais contribuições da teoria de Marcus, está a relação entre a energia de 

ativação presente nos trabalhos de Arrhenius e Bluter-Volmer a fatores microscópicos. A 

energia livre padrão dos átomos depende da orientação e posição em que eles estão 

arranjados. Para uma reação no eletrodo: 

   
  

 

 
   

       

 
 
 

         (11) 

O parâmetro crítico dessa equação é λ, a energia de reorganização, que representa a 

energia necessária para transformar as configurações nucleares dos reagentes e solvente nas 

configurações dos produtos. Ambas as teorias, Burtler-Volmer e Marcus, levaram ao 



40 

 

desenvolvimento dos estudos cinéticos para diferentes sistemas. Em processos eletroquímicos 

a preocupação se deu em determinar o valor da constante de transferência de elétrons 

heterogênea k
0
, inicialmente por voltametria cíclica. A constante k

0
 representa um conjunto de 

características interfaciais, nesse caso, dos aspectos físico-químicos de uma interface 

eletrodo/eletrólito que contribuem para a cinética da transferência de elétrons em uma 

determinada interface (BARD e FAULKNER, 1980). 

Um dos primeiros trabalhos e que ganhou bastante destaque para o cálculo da 

constante de transferência de elétrons heterogênea foi o método proposto por Nicholson 

(1965), que tem a técnica de voltametria cíclica como ferramenta primária. De acordo com o 

método de Nicholson o valor de k
0
, para sistemas quasi-reversíveis, pode ser determinado 

considerando-se o aumento na diferença entre os potenciais de pico catódico e anódico (ΔEp), 

a velocidade de varredura e o coeficiente de difusão do meio (NICHOLSON, 1965). 

     

    
           (12) 

Sendo   um parâmetro de medida quantitativa da reversibilidade de um sistema, D o 

coeficiente de difusão da espécie, assumindo que DO = DR = D, v a velocidade de varredura. 

Com isso é possível determinar o valor de k
0
 através da equação 13: 

                   (13) 

Sendo      
 

  
, e seu valor pode ser encontrado no gráfico apresentado por 

Nicholson (1965) dependendo da diferença de potencial de pico, Figura 11 montada a partir 

da tabela proposta por Nicholson (BRETT e BRETT, 1993). 

Figura 11.  Relação entre a diferença de potencial de pico (ΔEp) e o grau de reversibilidade ( ) de uma reação 

redox. 

 

Fonte: adaptado da tabela em BRETT e BRETT, 1993. 
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Outras abordagens foram desenvolvidas a partir das teorias descritas anteriormente, 

como no trabalho de Ganesh et al. (2006), em que os autores determinaram a constante 

heterogênea de transferência de carga (  ) utilizando a técnica de EIE. Eles observaram a 

mudança do Rtc em função do tamanho da cadeia para diferentes SAMs de tióis 

cianobifenilalcoxis sobre superfície de ouro, e foram utilizadas duas sondas redoxes: 1) o par 

ferro/ferricianeto de potássio ([Fe(CN)6]
3-/4-

) na concentração de 10 mmol L
-1

 em 1 mol L
-1

 de 

NaF; e 2) 1 mmol L
-1

 de cloreto de hexaminorutênio ([Ru(NH3)6]
2+/3+

) em 0,1 mol L
-1

 de 

LiClO4. Os autores observaram que a reação da sonda [Fe(CN)6]
3-/4-

 foi praticamente 

bloqueada pela superfície de ouro modificada com SAMs. Entre os estudos realizados no 

trabalho, os autores calcularam o valor de recobrimento superficial (θ) para todas as 

moléculas de tiol, a partir dos dados de impedância utilizando a equação 15: 

     
   

   
            (14) 

Sendo     a resistência de transferência de carga do eletrodo de ouro sem modificação 

e    
  correspondente ao eletrodo modificado com SAMs. Utilizando a equação 14 os autores 

encontraram valores de 99% para o recobrimento superficial das SAMs utilizadas no trabalho. 

Os autores também calcularam a constante de transferência de elétrons aparente para cada 

modificação com SAMs (    ) utilizando a equação 15, e com esses valores determinaram o 

 0 a partir da equação 16: 

    
  

         
         (15) 

   
   

     
          (16) 

Sendo R a constante dos gases, T a temperatura, F constante de Faraday, n o número 

de elétrons, A área do eletrodo, C concentração do par redox, kap a constante de velocidade 

aparente. Utilizando o valor de      calcularam o k
0
, e verificaram que o valor de k

0
 diminuiu 

com o aumento da cadeia da SAM. Nesse trabalho os autores encontraram que para a SAM de 

menor cadeia o processo de transferência de elétrons do par [Ru(NH3)6]
2+/3+ 

é realizado por 

tunelamento eletrônico e dependendo do tamanho da cadeia da SAM, entretanto essa mesma 

SAM bloqueia completamente o TE da sonda [Fe(CN)6]
3-/4-

. 

Nesse contexto utilizaremos as técnicas eletroquímicas de Voltametria cíclica e 

Espectroscopia de impedância eletroquímica para quantificar os valores da constante 

heterogênea de transferência de elétrons. A principal vantagem atrelada a elas é que são 
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formas de análise de excelente custo/benefício e fácil manuseio, isto é, o procedimento 

experimental é estável para as condições de laboratórios e, além disso, são capazes de 

fornecer inúmeras informações sobre as características físico-químicas de interface como a 

cinética de formação de filmes (exemplo as SAMs, polímeros, etc.), a transferência eletrônica 

através de uma superfície modificada, entre outras (ECKERMANN et al, 2010; CHAKI et al, 

2001). Dada suas vantagens, essas técnicas foram utilizadas para cumprimento do objetivo 

deste trabalho, que é estudar o efeito da utilização de PQs sobre o processo de transferência de 

elétrons entre uma sonda redox, [Fe(CN)6]
3-/4-

, e diferentes superfícies de EQMs formados por 

SAMs de 3-AMP e polímero derivado do 2-(1H-Pirrol-1-il)etanamina. A escolha desses dois 

sistemas se deu primeiro pelo fato de acreditarmos no fenômeno, que já é descrito em alguns 

trabalhos na literatura, de moléculas que apresentam grupos funcionais com diferentes cargas 

em sua extremidade afetarem de forma diferente o processo de transferência de elétrons, e 

segundo a necessidade de entender melhor essas duas linhas de pesquisas com EQMs do 

nosso grupo (NanoBio). 

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 REAGENTES 

Todos os reagentes foram utilizados como comprados: K3[Fe(CN)6] (98,5%, Vetec), 

K4[Fe(CN)6].3H2O (98,5%, Vetec), KCl (99%, Synth), NaCl (99%, Vetec), KH2PO4 (99%, 

Vetec), Na2HPO4.2H2O (99%, Vetec), NaOH (97%, Synth), HNO3 (68%, Alphatec), Álcool 

etílico (99,8%, Synth), 3-AMP (SHCH2CH2COOH, Sigma-Aldrich), 2-(1H-Pirrol-1-

il)etanoamina (Sigma-Aldrich). Os PQs (CdTe/Cd(SR)2) foram sintetizados por nosso grupo 

(NanoBio) através de metodologias já descritas (CABRAL et al., 2016). Resumidamente, se 

baseia na injeção do precursor calcogênio (Te
-2

), sob atmosfera inerte (com temperatura e pH 

elevados), em uma solução aquosa contendo também os precursores (sal de cádmio e agente 

estabilizante). O sistema permanece em um período de refluxo para continuidade da reação ao 

longo do tempo, a uma temperatura controlada, favorecendo o crescimento das nanopartículas 

até e o tamanho desejado. Além deles foram utilizadas água deionizada e ultrapura (Milli-Q, 

resistência de 10
18 

Ω) para limpeza de material e preparo de soluções; purga de gás nitrogênio 

(N2) para remoção do oxigênio dissolvido das soluções antes de cada caracterização 

eletroquímica. 
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4.2 CÉLULA ELETROQUÍMICA E EQUIPAMENTOS 

Os estudos eletroquímicos foram realizados em uma célula eletroquímica 

convencional de compartimento único com três eletrodos, Figura 12: eletrodo de ouro (EAu) e 

carbono vítreo (ECv), como eletrodos de trabalho (WE), um fio de platina helicoidal como 

eletrodo auxiliar (CE) e um eletrodo de Ag/AgCl em solução 0,3 mol L
-1

 de KCl 

(Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

), como referência (RE). Foi utilizado um potenciostato/galvanostato 

Metrohn Autolab PGSTAT128N acoplado a um microcomputador e controlado pelo software 

de aquisição de dados NOVA versão 1.11. 

Figura 12. Representação Célula eletroquímica contendo os eletrodos de trabalho (WE), eletrodo de referência 

(RE) e eletrodo auxiliar ou contraeletrodo (CE). 

 

Fonte: adaptada de PINTO et al, 2004. 

4.3 TRATAMENTOS E MODIFICAÇÕES DAS SUPERFÍCIES 

4.3.1 Eletrodo de ouro 

O tratamento do eletrodo de ouro (EAu), com área geométrica de 0,0314 cm
2
, 

consistiu das seguintes etapas: 1) o EAu foi imerso em ácido nítrico concentrado, por 3 

minutos, para remoção de possíveis contaminantes orgânicos em sua superfície; 2) foi polido 

mecanicamente sobre um pano de polimento embebido em suspensão de alumina (Al2O3) com 

granulométrica de 0,3 μm por 3 minutos, seguido por “polimento” no pano com água por 2 

minutos (para remoção de alumina); 3) em seguida, o eletrodo foi imerso em água ultrapura e 

deixado em ultrassom por 5 minutos, para remoção de alumina residual. Após cada etapa, o 

eletrodo foi lavado com bastante água deionizada, levado para caracterização e/ou 

modificação. Modificação com SAM de 3-AMP: após o tratamento, o eletrodo foi imerso em 

500 μL de solução 1 mmol L
-1

 do 3-AMP em etanol, recém-preparada, por um período de 3 h, 

para a formação da SAM. Em seguida, o eletrodo modificado (EAu/AMP) foi lavado com 

bastante água deionizada e, imediatamente, levado para caracterização ou modificação com 
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PQs. Modificação com pontos quânticos: Os PQs passaram por um tratamento prévio de 

centrifugação, para remoção do excesso de estabilizantes em suspensão, uma vez que os 

mesmos poderiam se ligar a superfície de ouro, dado seu grupo tiol. Após essa etapa, as 

superfícies a serem modificadas, tanto o EAu, quanto EAu/3-AMP, foram imersas em 250 μL 

de suspensão dos PQs CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 por um período de 10 minutos. Após esse período, 

o eletrodo foi lavado com bastante água deionizada e imediatamente seguiu-se com as 

caracterizações. 

4.3.2 Eletrodo de carbono vítreo 

O tratamento do eletrodo de carbono vítreo (ECv), com área de 0,0701 cm
2
, consistiu 

de polimento mecânico sobre um pano de polimento embebido em suspensão de alumina 

(Al2O3) com granulométrica de 0,3 μm por 5 minutos, seguido por enxague com bastante 

água deionizada e caracterizado e/ou modificado. Modificação com filme polimérico: essa 

etapa foi realizada pelo processo de eletropolimerização por cronoamperometria, com 

aplicação de potencial constante, Eapl = 1,3 V, por 120 segundos. Para tal, montou-se uma 

célula eletroquímica como já descrita no item 4.2, utilizando-se uma solução de 10 mmol L
-1

 

do monômero 2-(1H-Pirrol-1-il) etanoamina em 0,1 mol L
-1

 de HNO3 (procedimento já 

utilizado em trabalhos do nosso grupo). Modificação com pontos quânticos: essa etapa foi 

realizada para modificar tanto o ECv, quanto ECv/PiEtA, e para tal a superfície foi imersa, 

por um período de 10 minutos, em suspensão de PQs CdTe/Cd(SRCOOH)2 (previamente 

centrifugados para remoção do excesso de estabilizante).Logo após esse período, o eletrodo 

foi lavado com bastante água deionizada e imediatamente seguiu-se com as caracterizações. 

4.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

4.4.1 Técnicas eletroquímicas 

A caracterização dos sistemas foi realizada para o eletrodo não modificado e para cada 

etapa de modificação. As caracterizações através das técnicas eletroquímicas foram realizadas 

em solução de K3[Fe(CN)6] e K4[Fe(CN)6].4H2O ([Fe(CN)6]
3-/4-

), ambos em concentrações de 

1,0 mmol L
-1

, dissolvidos em solução (eletrólito de suporte) de PBS (tampão de fosfato 

salino). O PBS é composto de: NaCl 137 mmol L
-1

, KCl 2,7 mmol L
-1

, Na2HPO4 10,1 mmol 

L
-1

, KH2PO4 1,76 mmol L
-1

, pH de aproximadamente 7,4. 
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Foram realizadas medidas de voltametria cíclica, com varredura de potencial no 

intervalo de -0,1 V a 0,5 V (2 ciclos), em 9 diferentes velocidades de varredura (v): 0,01; 

0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 V s
-1

, com a obtenção desses dados foi possível avaliar 

os parâmetros de reversibilidade da sonda para cada interface formada com as superfícies. As 

medidas de EIE foram realizadas em potencial de circuito aberto (~0,215 V) vs Ag/AgCl/KCl 

3 mol L
-1

, na faixa de frequência de 1 MHz a 10 mHz e potencial de oscilação com amplitude 

de 10 mV r.m.s. 

A Voltametria cíclica, para a dessorção redutiva da SAM de 3-AMP sobre o EAu foi 

realizada em 0,1 mol L
-1

 de NaOH, janela de potencial de -0,3 V a -1,1 V, com v = 10 mV s
-1

 

(4 ciclos), como forma direta de confirmação da formação da SAM e determinação da 

concentração superficial. 

4.4.2 Ângulo de contato (Θ) 

A determinação do caráter hidrofóbico foi realizada com a medida do ângulo de 

contato através do método da gota séssil, que consiste em medir o ângulo de contato formado 

por uma gota do solvente, em nosso caso água, e a superfície do eletrodo, como mostrado na 

Figura 13. Para tal, foi utilizada webcam comercial, ligada a um computador para registro da 

gota sobre a superfície, e determinado o ângulo formado usando o programa de código aberto 

ImageJ. 

Figura 13. Medida do ângulo de contato com o programa ImageJ.

 

Fonte: próprio autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dessa seção serão abordados os resultados obtidos para cumprimento do 

objetivo do trabalho, que é estudar o efeito de PQs sobre o processo de transferência de 

elétrons entre uma sonda redox, [Fe(CN)6]
3-/4-

, e duas diferentes superfícies de EQMs: 1) 

EAu/SAMs de 3-AMP e 2) ECv/polímero derivado do 2-(1H-Pirrol-1-il)etanamina). Nesse 

estudo foram utilizadas as técnicas de VC, EIE e gota séssil (medida de molhabilidade) para 

caracterizar todas as superfícies, todas as caracterizações foram realizadas, no mínimo, em 

triplicatas. 

5.1 ESTUDOS DAS SUPERFÍCIES NÃO MODIFICADAS 

Inicialmente foram estudadas as superfícies não modificadas por uso do par redox 

[Fe(CN)6]
3-/4-

, na concentração de 1 mmol L
-1

 em uma solução de PBS pH 7,4, como sonda. 

Nessa primeira abordagem, apresentamos os resultados obtidos por VC, EIE e Θ para ambas 

as superfícies (EAu e ECv). A VC consiste na aplicação de uma varredura linear de potenciais 

elétricos dentro de uma faixa pré-estabelecida de potencial (janela de potencial) a uma 

velocidade constante, e em seguida o sentido dessa varredura de potencial é realizada no 

sentido inverso. A eficiência desta técnica resulta de sua característica em rapidamente 

fornecer informações sobre a termodinâmica de processos redox e da cinética de reações 

heterogêneas de transferência de elétrons. O comportamento de um sistema redox em VC é 

verificado por alguns parâmetros, entre eles as correntes geradas nos processos de oxidação e 

redução (corrente de pico anódico e catódico, ip,a e ip,c ,respectivamente), que são apresentadas 

na forma de pico no voltamograma; pelos potenciais em que esses processos de transferência 

de elétrons ocorre (potenciais de pico anódico e catódico), e bem como esses dois parâmetros 

(corrente e potencial) estão relacionados à velocidade de varredura ( ). Para uma reação 

reversível, a diferença entre os valores de potencial de pico anódico e catódico ( Ep) deve ser 

de aproximadamente 57/n mV, sendo n o número de elétrons transferido no processo; a 

corrente de pico deve variar linearmente com a raiz quadrada da velocidade de varredura (ip 

vs.  
 

  ); a razão da corrente de pico anódico e catódico igual à unidade e independente de   

(|Ip,a/Ip,c| = 1), e a não variação do potencial de pico com a velocidade de varredura (BRETT e 

BRETT, 1993). 

 



47 

 

Figura 14. (a) voltamogramas cíclicos das superfícies sem modificação em 1 mmol L-1 de [Fe(CN)6]
3-/4- em PBS 

pH 7,4, v = 100 mV s-1; (b) comportamento da corrente de pico em função de v1/2; (c) e (d) ΔEp vs.   para EAu e 

ECv, respectivamente. 

 

Na Figura 14 (a), apresentamos o perfil voltamétrico do par redox [Fe(CN)6]
3-/4- 

frente 

às superfícies não modificadas, v = 100 mV s
-1

. Nos dados experimentais, a corrente gerada 

no sistema com ECv é maior que a do EAu, esse fato, foi associado ao tratamento físico 

(polimento) aplicado as duas superfícies e as suas diferenças de área geométrica (Ag). O efeito 

do polimento foi corrigido através da determinação dos valores reais das respectivas áreas 

eletroativas (Ar ou Ae). A estimativa de Ar foi realizada através da associação dos ajustes 

lineares dos resultados da Figura 14 (b) para um intervalo de velocidades de 10 a 200 mV s
-1

 

(região linear) com a expressão de Randles-Sevcik para sistemas reversíveis (Equação 17). 

              
 
     

 
     

 
          (17) 

Sendo n o número de elétrons transferidos e igual a 1, para a sonda [Fe(CN)6]
3-/4- 

utilizada, Ar a área real da superfície (cm
2
), D o coeficiente de difusão e de valor 7,6x10

-6
 cm

2
 

s
-1

 (CAMPUZANO et al, 2006; BARD e FAULKNER, 1980), CO a concentração da espécie 

eletroativa em solução (mol cm
-3

) e v a velocidade de varredura aplicada (V s
-1

). Esse 

tratamento, forneceu 0,037 ± 0,001 cm
2
 para o EAu, e de 0,124 ± 0,004 cm

2
 para o ECv, o 

que equivale a um fator de rugosidade (=Ar/Ag) de 1,2 e de 1,7, respectivamente. Esses 

foram os valores utilizados no cálculo da densidade de corrente apresentada nos 
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voltamogramas cíclicos da Figura 14 (a). Entretanto, mesmo com a correção de Ar ainda é 

observada uma pequena diferença entre os sistemas. Esse fato pode estar relacionado com a 

natureza do eletrodo, dado que o ECv pode apresentar, em sua estrutura, vários grupos 

funcionais que podem sofrer processos eletroquímicos e, consequentemente, favorecer o 

aumento da corrente total (CHEN e MCCREERY, 1996). Outra informação obtida da Figura 

14 (b) é que o processo eletroquímico é controlado por difusão e que não existem processos 

de adsorção (BRETT e BRETT, 1993). Tal consideração é devida a observação de um 

comportamento linear das densidades de corrente anódica (Jp,a) e catódica (Jp,c) em função de 

v
1/2

 para ambas as superfícies, o que não vale para sistemas com adsorção. Quanto à 

reversibilidade dos sistemas, foram analisados os valores da razão entre as densidades de 

corrente (|Jp,a/Jp,c|). Foram encontradas as razões de 1,05 ± 0,01 para o EAu e de 1,02 ± 0,01 

para o ECv, o que caracteriza um sistema reversível. 

Nas Figuras 14 (c) e (d), pode ser observado o comportamento do ΔEp em função da 

velocidade de varredura para as duas superfícies, esses resultados mostram que para 

velocidades superiores a 200 mV s
-1

 o ΔEp aumenta de modo acentuado com v, esse fato é 

atribuído a existência de queda ôhmica no sistema (BARD e FAULKNER, 1980), não 

compensada em nossos experimentos, pois esse fenômeno ocorre em uma região que não foi 

foco de nosso trabalho. Os valores de ΔEp de 68 ± 2 mV (EAu) e 76 ± 4 mV (ECv) foram 

determinados para v = 100 mV s
-1

. No caso do sistema EAu, esse valor se mantém constante 

para velocidades inferiores a 200 mV s
-1

 e, no caso do ECv, apresenta um aumento. Quando 

comparados com valores da literatura, verificamos que o tratamento aplicado às superfícies 

afeta o processo de transferência de carga da sonda, principalmente, no parâmetro ΔEp. Para o 

EAu, acreditamos que esse fato esta relacionado com a presença de óxido residual na 

superfície dado o tratamento aplicado. Para o ECv, como já mencionado no trabalho de Chen 

e Mccreery, essa superfície apresenta variações estruturais, com distintos grupos funcionais 

que interferem nesses parâmetros, sendo comum encontrar valores de ΔEp superiores a 70 mV 

(HU, KARWEIK e KUWANA, 1985; CHEN e MCCREERY, 1996). Dentro do contexto do 

trabalho, que envolve repetidas modificações e que, em alguns casos, apresenta reações 

químicas com a própria superfície, foram consideradas aceitáveis as divergências encontradas 

quando comparado a um sistema padrão. 

Com interesse em separar as diferentes contribuições interfaciais, foi utilizada a EIE 

para monitorar exclusivamente o processo de transferência de carga da sonda diante das 

superfícies. Os resultados experimentais podem ser apresentados nas seguintes representações 
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gráficas: (a) Nyquist, a parte imaginária (-Z'') em função da parte real (Z'); (b) Bode, que são 

os valores absolutos da impedância (|Z|) e ângulo de fase () vs. frequência (ƒ); além dos 

gráficos de Z’ e -Z” vs. f. Apesar de ser possível obter dos dados de EIE duas grandezas 

físicas, capacitância de dupla camada (Cdc) e a resistência de transferência de carga (Rtc), no 

presente trabalho, foi utilizada apenas a última, uma vez que buscamos informações de 

transferência de carga. 

Na Figura 15, apresentamos os resultados de EIE para as superfícies sem modificação 

no potencial de equilíbrio do par redox [Fe(CN)6]
3-/4-

 de aproximadamente 215 mV. Com base 

nos resultados apresentados na Figura 14, a região característica do processo de transferência 

de carga (região de dupla camada) para ambas as superfícies se apresenta aproximadamente 

entre 10
3
 e 10

4
 Hz. Para valores de frequência inferiores a 10

3 
Hz, há a transição entre a região 

controlada por transferência de carga para a região controlada por difusão, caracterizada por 

um ângulo de 45º no gráfico de Bode. Existem diferentes possibilidades para análise dos 

resultados de EIE e determinação dos parâmetros associados ao processo de transferência de 

carga, sendo uma das metodologias a obtenção direta de Rtc no gráfico de impedância (Z’ vs. 

f), entretanto esse procedimento requer curvas com boa definição dos domínios característicos 

do gráfico onde se extraem os valores de resistência (regiões com platores bem definidos, 

onde a inclinação da curva é zero), o que justamente não é encontrado para as superfícies sem 

modificação, como pode ser visto nas curvas em preto na Figura 15 (a) e (c) a seguir, o que 

não permitiu a sua utilização. 
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Figura 15. Gráficos de impedância e representação de Bode para o EAu (a) e (b), e para o ECv (c) e (d), 

respectivamente. 

 

Outra possibilidade é a utilização de circuitos elétricos equivalentes, que são utilizados 

para fazer simulação dos dados experimentais de EIE, possibilitando a extração dos 

parâmetros associados à interface eletroquímica, entre eles o Rtc. Entre os modelos existentes 

o mais utilizado para o sistema de sonda redox é o circuito equivalente de Randles (Apêndice 

A, Figura 1), que descreve a interface como sendo constituída pela capacitância de dupla 

camada (Cdc) em paralelo com a resistência de transferência de carga (Rtc) e a impedância de 

Warbug (W). Esse circuito equivalente foi utilizado em nossas simulações dos dados 

experimentais (Apêndice B), o qual permitiu estimarmos os valores de Rtc (Tabela 1) para 

ambas as superfícies de ouro e carbono vítreo. Como comentado no Anexo A (equação A3 e 

A4), através do valor de Rtc foram calculadas duas outras grandezas (Tabela 1): a constante 

heterogênea de transferência de elétrons (    e o valor do produto da resistividade com a 

distância em relação ao eletrodo da espécie eletroativa (  ). Nesse contexto, os valores de    

mostram de forma clara a tendência de favorecer ou não o processo em questão. Por outro 

lado, a análise de    permite uma percepção de como varia a barreira (associada a  , ver 

Apêndice A) no processo de transferência e a distância   entre as espécies envolvidas. Quando 
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comparado nosso valor de    (ECv) ao encontrado (0,08 cm s
-1

) por Chen e Mccreery (1996), 

em condições experimentais equivalentes, observou-se que foi obtido a metade de seu 

resultado (CHEN e MCCREERY, 1996). Essa discrepância está associada ao fato do autor ter 

utilizado a área geométrica da superfície e não a eletroativa. Em uma análise geral, o processo 

de transferência de elétrons é mais favorável para a interface EAu/[Fe(CN)6]
3-/4- 

 que a ECv 

ficando claro por ambas as abordagens (   / cm s
-1

 e     / cm
2
). 

Tabela 1. Resistência à transferência de carga (Rtc), constante heterogênea de transferência de elétrons (   , 

resistividade (  ) e Θ para as superfícies não modificadas. 

Superfície Rtc / kΩ    / cm s
-1

    / cm
2 Θ / graus 

EAu 0,06 ± 0,02 0,2 ± 0,1 2,0 ± 0,9 64 ± 2 

ECv 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0,02 7 ± 2 73 ± 3 

Além das técnicas eletroquímicas de VC e EIE, foi utilizada a medida de ângulo de 

contato (Θ), através do método da gota séssil, como forma de avaliar o grau de 

hidrofobicidade das superfícies sem modificação, que servirá de parâmetro para os EQMs 

formados neste trabalho. O método consiste em depositar uma gota do solvente sobre a 

superfície, registrar o perfil dessa gota e com o auxílio de um programa medir o ângulo 

formado na região de contato entre as interfaces existentes. Utilizando uma micropipeta foi 

depositada uma gota de água (4 μL) sobre as superfícies, logo após a etapa de tratamento. 

Registrou-se a gota através de webcam comercial e utilizando o programa de código aberto 

ImageJ, determinamos o Θ, como apresentado na Tabela 1. Com base nos resultados, e 

considerando que valores de Θ entre 0 e 45º a superfície tem um caráter hidrofílico e para Θ 

entre 45 e 90º caráter hidrofóbico, ambas as superfícies apresentam um caráter hidrofóbico. 

Vale salientar que, o ângulo de contato tem uma forte dependência do tratamento aplicado à 

superfície e a existência de grupos funcionais na superfície. 

5.2 FORMAÇÃO E COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DOS EQMs 

5.2.1 EAu modificado com SAM de 3-AMP 

A etapa de modificação da superfície de ouro com a formação da SAM de 3-AMP, 

como descrito na metodologia, foi realizada por imersão do eletrodo logo após a etapa de 

tratamento da superfície, em uma solução alcoólica de 1 mmol L
-1

 de 3-AMP durante 3 horas. 
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Uma forma de caracterização da superfície modificada com SAM é através da redução 

eletroquímica em meio básico da ligação entre o grupo tiol e a superfície de ouro, como 

apresentado no voltamograma da Figura 16 para o EAu/3-AMP. Apesar de ser um 

procedimento que destrói a SAM, é um estudo inicial necessário, uma vez que fornece 

informação se houve ou não a ligação (Au-SR), e também permite estimar a concentração do 

3-AMP na superfície, usando a carga obtida através de voltametria cíclica. 

Figura 16. Voltamograma cíclico da superfície EAu/3-AMP em solução 0,1 mol L-1 de NaOH, v = 10 mV s-1.  

 

Como se pode observar na Figura 16, o primeiro ciclo do voltamograma para o EQM 

de EAu/3-AMP em 0,1 mol L
-1

 de NaOH apresenta dois picos de redução característicos da 

ligação Au-SR. Segundo trabalhos na literatura, a formação de mais de um pico é 

consequência de diferentes domínios cristalinos da superfície de ouro, levando a diferentes 

energias de interação com o tiol, ou a presença de espécies fracamente adsorvidas 

(fisissorção) e presentes na estrutura por interações laterais (WONG e PORTER, 2000). A 

primeira possibilidade parece ser mais viável uma vez que foi utilizado EAu policristalino. O 

esperado para moléculas de cadeias curtas é serem solvatadas, entretanto algumas podem 

readsorver, o que pode ser verificado nos ciclos subsequentes ao primeiro, a presença de uma 

banda na região entre -0,9 e -1,0 V. Analisando o resultado de Θ para o EAu/3-AMP, foi 

medido o valor de 46 ± 2º, que reflete uma maior molhabilidade, ou seja, um caráter mais 

hidrofílico quando comparado ao EAu (64 ± 2). Esse fato trás informação de que a SAM de 3-

AMP deve estar sobre a superfície, uma vez que os grupos carboxílicos podem explicar o 

aumento da hidrofilicidade. Outra forma de caracterização da SAM é determinando a 
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quantidade de moléculas na superfície, ou seja, o grau de recobrimento (). Analisando o 

voltamograma da Figura 16, é possível determinar a carga necessária da quebra de ligação 

Au-SR a partir da integração da curva de corrente em função do tempo (não apresentada), nas 

regiões de pico. Conhecendo-se o número de elétrons envolvido na reação de redução da 

ligação RS-Au (Equação 18), é possível determinar a quantidade de moléculas ( ) de RS
-
 

adsorvidas na superfície utilizando a equação 19. 

                          (18) 

  
 

  
            (19) 

Sendo Q a carga de redução da ligação Au-SR, determinada por integração dos picos 

no voltamograma cíclico (Figura 16),   o número de elétrons (equação 18),   a constante de 

Faraday. Substituindo os valores na equação 19, foi determinado o valor de   = (8 ± 3)x10
-12

 

mol (média de 6 experimentos). Utilizando a constante de Avogadro determinou-se 4,82x10
12

 

moléculas (  ) do 3-AMP adsorvidas na superfície. De posse do número de moléculas 

adsorvidas, o grau de recobrimento obtido por VC () pode ser estimado através da razão 

entre a área ocupada pela SAM (           ) e a área da superfície (  ), sendo    a área 

ocupada por uma molécula. Na determinação de   , assumimos duas possibilidades (Figura 

17): (1) a molécula do 3-AMP tem total liberdade de rotação sobre seu eixo de ligação, ou 

seja, forma uma camada pouco empacotada; (2) a molécula não possui liberdade de rotação, 

assumindo um sistema empacotado, sendo sua área efetiva dependente unicamente do grupo 

carboxílico. Para SAMs de organotióis, é comum encontrar valores de 60º para o ângulo 

formado entre a molécula e a superfície (ULMAN, 1996). Com essa informação, e utilizando 

valores estimados para o tamanho da molécula do 3-AMP (lM) de 4,95 Å, e para o raio do 

grupo carboxílico (rGC) de 1,97 Å, foi possível determinar a área ocupada pela molécula para 

os dois modelos da Figura 17, sendo de AM(1)  de 62,1 Å
2
, e AM(2) de 12,19 Å

2
. Com esses 

valores, determinou-se recobrimentos de (1) de 81% e (2) de 16%. 

Figura 17. Modelos assumidos para a molécula da SAM na superfície EAu. 
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Na tentativa de melhorar o segundo modelo, uma vez que foi desconsiderada a 

contribuição da cadeia do alcanotiol, foi adicionada sua área aos nossos cálculos. Esse valor 

foi estimado na literatura assumindo um sistema empacotado e seu valor foi de 

aproximadamente 21,7 Å
2
, para uma monocamada de alcanotiol (-CH3 como grupo terminal) 

sobre ouro (DUBOIS, 1992). Usando AM = 33,79 Å
2
 (valor da literatura mais a área do grupo 

carboxílico), encontrou-se recobrimento superficial equivalente a 44%. Ao compararmos 

nossos valores aos da literatura (30-50%) para SAMs formadas por alcanotióis de cadeia curta 

(CAMPUZANO et al, 2006), acreditamos que o nossa camada deve ser empacotada e não 

livre para rotação, mesmo possuindo grupos funcionais em suas extremidades. 

Na Figura 18, apresentamos o perfil eletroquímico (VC e EIE) da sonda diante da 

superfície de ouro modificada com SAM de 3-AMP (EAu/3-AMP). Na Figura 18 (a) é 

apresentando o voltamograma cíclico, v = 100 mV s
-1

, e em (b) o comportamento das 

densidades de corrente em função de v
1/2

. Com o intuito de determinar a área eletroativa do 

EQM EAu/3-AMP, foi realizado o mesmo procedimento utilizado para as superfícies sem 

modificação, determinando-se a área de 0,036 ± 0,001 cm
2
, que não difere para o EAu, sendo 

esse o valor utilizado para correção dos voltamogramas. Outra informação obtida da Figura 

17 (b) foi que, a formação do EQM com SAM não afetou o processo de difusão, esse fato está 

associado a região de interesse (10 a 200 mV s
-1

) apresentar um comportamento linear. 

Avaliando-se a reversibilidade do sistema, foi encontrado o valor de 1,06 ± 0,01 para |Jp,a/Jp,c| 

e ΔEp de 79 ± 5 mV (v = 100 mV s
-1

). Nesse ultimo parâmetro houve um aumento relativo de 

aproximadamente 16%, em comparação ao eletrodo não modificado, o que leva a crer que a 

presença da SAM de 3-AMP na superfície do eletrodo afeta o processo de transferência de 

elétron com o par redox [Fe(CN)6]
3-/4-

. Uma vez que, o aumento da ΔEp está associado a um 

distanciamento entre os Ep,a e Ep,c, ou seja é mais difícil reverter o processo de redução em 

oxidação e vice-versa. 
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Figura 18. Perfil eletroquímico da sonda diante do EAu/3-AMP. (a) voltamograma cíclico, (b) comportamento 

da corrente de pico em função de v1/2, (c) gráfico de impedância e (d) gráfico de Bode.

 

Para auxiliar no entendimento de como a interface EAu/3-AMP afeta o TE, também 

foram realizadas medidas de EIE. Na figura 18 (c) se encontram os gráficos de impedâncias e 

em (d) a representação de Bode. Diferentemente para os resultados do EAu, a região de dupla 

camada elétrica se estende aproximadamente até a região de 10
2
 Hz, esse fato pode estar 

atrelado ao aumento dos valores de Rtc e Cdc (não abordado nesse trabalho, mas apresentado 

no Apêndice B). A partir dos resultados de impedância, figuras 18 (c) e (d), utilizando o 

circuito de Randles para simular os dados experimentais, determinou-se o Rtc para o EAu/3-

AMP. Utilizando as equações 14, 15 e 16, propostas no trabalho de Ganesh et al. (2006), foi 

calculado o valor do recobrimento superficial usando o Rtc (θ3-AMP), bem como a constante de 

transferência de elétrons para o EAu/3-AMP, encontrados na Tabela 2, para um modelo que 

assume a superfície parcialmente recoberta. 
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Tabela 2. Rtc, recobrimento superficial a partir do Rtc (θ3-AMP), constante heterogênea de transferência de elétrons 

da SAM (kap) e    para EAu/3-AMP. 

Superfície Rtc / kΩ θ3-AMP    / cm s
-1

    / cm
2
 

EAu/3-AMP 0,5 ± 0,2 0,88 ± 0,05 0,02 ± 0,01 19 ± 9 

Como pode ser observado, o valor da Rtc teve um aumento de aproximadamente 10 

vezes, quando comparado ao valor encontrado para o EAu que, juntamente com o aumento da 

resistividade do meio com a presença da SAM na região de dupla camada interna, bem como 

com o valor de ΔEp, obtido da VC, mostram que a presença do 3-AMP dificulta o TE. Um 

ponto importante é o valor encontrado para o recobrimento utilizando a EIE (88%), que foi 

duas vezes o valor encontrado utilizando o método direto (44%), através da carga proveniente 

da quebra de ligação Au-SR. Este fato pode estar relacionado a resposta da EIE ser 

dependente da interação do [Fe(CN)6]
3-/4-

 com o campo de atuação da superfície do EQM com 

SAM. Nesse contexto, acreditamos que a presença da molécula do 3-AMP na região interna 

da dupla camada (lin) não só impõe um limite físico à aproximação da sonda, mas também 

uma resposta associada a um campo de atuação. Uma possibilidade é considerarmos o efeito 

de campo eletrostático, uma vez que ambas as espécies são negativas. Apesar de não existir 

modelos físico-químicos que relacionem de modo direto, tal consideração, alguns trabalhos 

tentam associar de modo indutivo (ZHAO et al, 1999; KIM e KWAK, 2001). Se observarmos 

a tendência do valor de     em relação ao   , a diminuição de uma ordem de grandeza 

corrobora os resultados obtidos por voltametria cíclica, em que mesmo para uma área 

eletroativa equivalente a do EAu o processo de TE é desfavorecido, eliminando efeito de área 

simplesmente. Utilizando a razão de    entre as duas interfaces (EAu e EAu/3-AMP), 

observou-se que a SAM promove um aumento de dez vezes em relação ao EAu. 

Considerando que as cargas dos grupos funcionais da SAM são negativas como as da sonda, 

acreditamos que esse aumento seja decorrente de uma repulsão eletrostática. Entretanto, não 

podemos desconsiderar o efeito da barreira de transferência devida à presença da SAM. Desse 

modo, a abordagem apresentada cria perspectiva para um modelo que relacione valores de    

com barreira e distancia envolvida em transferência de elétrons. 

5.2.2 ECv modificado com filme polimérico do PiETa 

A formação de EQM com grupos aminas, se deu pela modificação do ECv com filme 

polimérico do PiETa (ECv/PPiETa), através da técnica de cronoamperometria a potencial fixo 
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de 1,3 V durante 120 segundos (solução 10 mmol L
-1

 do monômero em 0,1 mol L
-1

 de 

HNO3). Estas condições foram determinadas em trabalhos anteriores, em que foi demonstrado 

que ocorre a formação do filme polimérico, mesmo que sua presença não seja muito clara por 

analises eletroquímicas (Lima, O. A. et al, VII SBQ Nordeste, 2016). Foram realizadas 

medidas do ângulo de contato no sistema ECv/PPiETa para confirmação de que o filme foi 

formado, foi encontrado o valor de Θ = 62 ± 2, que podem está associado a presença de 

grupos aminas, presente no polímero. Entretanto, não são promovidas grandes variações o que 

leva a crer que a área ocupada deve ser inferior a do sistema EAu/3-AMP. Em complemento, 

apresentamos uma imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV, ver Figura 19) do 

sistema ECv/PPiETa. Apesar desse filme não apresentar atividade eletroquímica distintas do 

ECv, sua presença fica visualmente clara quando realizado um corte no polímero depositado 

sobre o eletrodo de carbono vítreo. Levando a crer que o polímero apresenta comportamento 

de um sistema condutor, ou seja, não interfere nos processos eletroquímicos. 

Figura 19. Imagens de MEV da superfície do eletrodo após a polimerização obtido por cronoamperometria, em 

que é possível observar o filme rompido, sendo a região mais clara o filme polimérico e a mais escura o ECv. 

 

Fonte: Lima, O. A. et al, VII SBQ Nordeste, 2016. 
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Figura 20. Perfil eletroquímico da sonda diante do ECv/PPiETa. (a) voltamograma cíclico, (b) comportamento 

da corrente de pico em função de v1/2, (c) gráfico de impedância e (d) gráfico de Bode.  

 

Na Figura 20, está representado o perfil eletroquímico do EQM ECv/PPiETa diante da 

sonda. Em (a) o voltamograma cíclico para v = 100 mV s
-1

, em (b) o comportamento da 

corrente de pico em função de v1/2. Como nos casos anteriores, para obtenção dos parâmetros 

associados ao TE da sonda, foi utilizada uma linha de base para cada medida, e através de 

ajustes lineares das curvas da Figura 20 (b) foi possível determinar área real de 0,122 ± 0,004 

cm
2
, através da equação de Randles-Sevcik. Como vemos a Ar não é afetada pela presença do 

polímero (ECv: Ar de 0,124 ± 0,004 cm
2
), que pode ser um indicativo que realmente o filme 

formado é fino. Avaliando a reversibilidade da sonda diante da superfície de ECv/PPiETa, 

foram determinados os valores da razão entre as densidades de corrente (|Jp,a/Jp,c|) de 1,011 ± 

0,004 e ΔEp de 77 ± 2 mV, para v = 100 mV s
-1

. Em comparação ao eletrodo não modificado, 

observa-se que não houve mudança significativa. 

Na figura 20 (c) e (d) apresentamos os resultados da EIE, em que também pode ser 

observado que pouco afetam o TE, uma vez que possuem comportamento similar ao ECv. 

Analisamos os resultados da Tabela 3 para o ECv/PPiETa, através dos valores do Rtc, obtidos 

por simulação com circuito de Randles como nos casos anteriores. Como pode ser observado, 

o valor da Rtc é pouco afetado, dado que houve um aumento relativo de 29% comparado ao 
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ECv. Utilizando a mesma abordagem do EAu/3-AMP, foi estimado um kap (equação 15) para 

o ECv/PPiETa (Tabela 3). Entretanto, como para os demais parâmetros eletroquímicos 

estudados, o resultado pouco difere com relação ao ECv. Os resultados encontrados para o 

EQM ECv/PPiETa nos trazem duas informações importantes: (1) o polímero formado é pouco 

espesso e com baixo recobrimento; (2) o filme não é detectado por métodos eletroquímicos. 

Tabela 3. Rtc, kap e    para ECv/PPiETa. 

Superfície Rtc / kΩ kap / cm s
-1

    / cm
2 

ECv 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0,02 7 ± 2 

ECv/PPiETa 0,075 ± 0,006 0,029 ± 0,002 9,0 ± 0,7 

5.3 FORMAÇÃO E COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DOS EQMs 

MODIFICADOS COM PQs 

Como anteriormente discutido, o EQM com SAM de 3-AMP (grupos carboxílicos) 

promove um aumento no processo de transferência de elétrons. Enquanto que, o modificado 

pelo polímero (grupos aminados) não é diferenciado por sinal eletroquímico em relação a seu 

respectivo sistema não modificado. Nesse ponto, levantamos a hipótese que existe uma forte 

influência da carga dos grupos sobre o processo de transferência de elétrons, e passamos a 

utilizar, tal consideração, nas análises dos sistemas com PQs. Neste contexto, foram estudados 

dois diferentes sistemas, já aplicado em pesquisas (aplicação em Biossensores) anteriores do 

grupo NanoBio, os quais são: (a) EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 e (b) 

ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2, ou seja, no EQM que contém grupos carboxílicos (1), 

imobilizamos por adsorção direta PQs com grupos aminas, e no EQM com grupos aminas (2), 

PQs com grupos carboxílicos. Também foi realizada adsorção dos PQs diretamente sobre as 

superfícies sem modificação: EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 e ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO

-
)2, 

para avaliarmos a afinidade dos PQs sobre as diferentes superfícies e obter informações 

complementares sobre seu efeito na transferência de elétrons entre o [Fe(CN)6]
3-/4-

 e a 

respectiva superfície. 

Inicialmente foram realizados experimentos de VC na ausência da sonda, para 

verificar a eletroatividade do PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 na janela de potencial utilizada nas 

investigações com a sonda. Na Figura 21, estão os voltamogramas cíclicos em solução 
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eletrolítica de PBS pH 7,4, v = 100 mV s
-1

 para os diferentes sistemas: (a) EAu, (b) EAu/3-

AMP, (c) EAu/PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 e (d) EAu/3-AMP/PQ CdTe/Cd(SRNH3

+
)2. 

Figura 21. Voltamogramas cíclicos em solução de PBS, pH 7,4; Q é a carga obtida por integração na região de 

pico. 

 

Como podemos observar, tanto o EAu, quanto o EAu/3-AMP não são eletroativos na 

região estudada, diferentemente para as superfícies modificadas com PQs, que apresentam 

duas ondas alargadas de oxidação. Por integração dessas ondas, foram obtidos os valores da 

carga (Q), em que a do sistema EAu/PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 é 1,4 vezes maior que EAu/3-

AMP/PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, levando a crer que os PQs possuem uma maior afinidade pelo 

EAu. Quanto à natureza do processo eletroquímico, acreditamos que a cisteamina sofre uma 

oxidação por um processo de transferência de dois elétrons. Portanto, a estimativa da 

quantidade de PQs adsorvidos é de modo indireto (FORLANO, 1997). Dado esse processo de 

oxidação, pensamos em duas hipóteses: (1) o material gerado pode adsorver sobre a superfície 

ou (2) difundir para o interior da solução. Também foram analisados os valores do ângulo de 

contato para os dois sistemas, (EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 e EAu/PQ-

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, cujos valores determinados foram (45  1)º e (54  4)º, respectivamente. 

Por comparação com as interfaces anteriores, vimos que a presença do PQs promove a mesma 

tendência de diminuição da hidrofibicidade. Dentro desse contexto, a associação dos 

respectivos sistemas (EAu/3-AMP com EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 e EAu com 

EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2) reforça as conclusões obtidas por voltametria, de que o 

EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 apresenta uma maior adsorção.  
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Com o intuito de verificar qual das hipóteses é mais viável, foram realizados estudos 

eletroquímicos na presença da sonda logo após a oxidação dos PQs. Na Figura 22, 

apresentamos os voltamogramas cíclicos da sonda diante das superfícies de EAu/3-AMP/PQ-

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, Sistema I, e para o EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3

+
)2, Sistema II. Nos 

resultados da Figura 22, foi observado um comportamento semelhante para os dois sistemas. 

Na Figura 22 (b), ambos os sistemas mantém o comportamento difusional, ou seja, o processo 

de transferência de elétron não é afetado pela modificação. Dada à dimensão das partículas 

usadas (2,6 nm, ver Anexo), era de se esperar que a presença dos PQs promovessem 

mudanças na camada difusa, uma vez que, são de dimensões superiores a espessura da dupla 

camada interna (1 nm). 

Figura 22. Perfil eletroquimico da sonda diante do EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+)2, sistema I; EAu/PQ-

CdTe/Cd(SRNH3
+)2, sistema II. Figura (a) voltamograma cíclico, (b) comportamento da corrente de pico em 

função de v1/2. 

 

Na Tabela 4, apresentamos os parâmetros obtidos a partir dos resultados da Figura 22 

para as superfícies logo após a etapa de oxidação. Como podemos observar, os valores 

encontrados para a densidade de corrente e área eletroativa pouco diferem entre os dois 

sistemas, bem como para as superfícies anteriores. Note que, comparando os valores de ΔEp 

do sistema (I) com a superfície EAu/3-AMP (79  5 mV), esse parâmetro pouco varia, e o 

mesmo ocorre com a comparação do sistema (II) com a superfície de EAu (68  2 mV). Esse 

conjunto de resultados reforça a hipótese (2), uma vez que os parâmetros eletroquímicos, que 

estão associados à região de transferência de elétrons (dupla camada elétrica interna), são 

próximos aos valores das superfícies não modificadas por PQs. 

 



62 

 

 

Tabela 4. Parâmetros eletroquímicos obtidos por VC, para superfícies modificadas com PQs 

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 diante da sonda. 

Superfície ΔEp / mV |Jp,a/Jp,c| Ar / cm
2
 

(I) EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 75 ± 2 1,04 ± 0,01 0,036 ± 0,001 

(II) EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 70 ± 1 1,05 ± 0,02 0,037 ± 0,001 

Outra forma de avaliarmos essa hipótese foi analisando as medidas de EIE antes e 

após as VCs (variação de v), o que é equivalente a um intervalo de 10 minutos entre cada 

medida de EIE. Os resultados são apresentados nas Figuras 23 (a) e (b), para o sistema 

EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, e Figuras 23 (c) e (d) para o EAu/PQ-

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2. Podemos observar que ocorre uma mudança em ambos os sistemas 

quando comparados os resultados para tempo inicial (curvas em preto) e após dez minutos 

(curvas em azul). 

Figura 23. Resultados de EIE: (a) e (b) para o sistema EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+)2; (c) e (d) para o 

sistema EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+)2.
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Nos dados, em tempo inicial, o sistema EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 sugere 

que o TE foi facilitado com a presença do material gerado na oxidação. Entretanto, após dez 

minutos, os resultados de EIE induzem uma consideração contrária às interpretações 

anteriores. Uma vez que, os valores de Rtc voltam a aumentar e tendem a valores próximos ao 

respectivo sistema sem PQs (Tabela 5). Tal fenômeno vale para o sistema EAu/PQ-

CdTe/Cd(SRNH3
+
)2. Porém, nesse último caso, a resposta da segunda EIE não é equivalente a 

do sistema EAu. Uma provável explicação é considerar que a cisteamina após a oxidação 

interage com a superfície do EAu. Contudo, a camada não deve estar completamente 

ordenada em um tempo de 10 minutos, justificando valores superiores ao sistema sem PQs. 

Dado esse conjunto de resultados, juntamente com os obtidos por VC, temos fortes indícios 

que o material gerado após a oxidação passa por um processo de difusão da superfície para a 

solução. 

Tabela 5. Rtc para as superfícies modificadas com PQs de CdTe/Cd(SRNH3
+)2. 

Superfície 

Rtc / kΩ 

(antes da VC) 

Rtc / kΩ 

(depois da VC) 

EAu/3-AMP/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 0,10 ± 0,01 0,8 ± 0,1 

EAu/PQ-CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 0,11 ± 0,03 0,4 ± 0,3 

Foram realizados os mesmos estudos para as modificações do ECv, como pode ser 

visto na Figura 24. Diferentemente do sistema formado sobre o EAu, os EQMs formados por 

PQs de CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 não são eletroativos em nossa janela de potencial, independente 

se imobilizados sobre o ECv ou sobre o ECv/PPiETa. Esse resultado corrobora com a ideia de 

que é a cisteamina que sofre oxidação no sistema EAu/3-AMP/PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, uma 

vez que o núcleo das nanopartículas é o mesmo. Já os resultados de  são concordantes entre 

os dois sistemas, onde foi determinado (67  2)º para o sistema ECv/PPiETa/PQ-

CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 (referência ECv/PPiETa (62  2)º) e 66  2 para o ECv/PQ-

CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 (referência ECv (73  3)º). A mudança na hidrofobicidade não é tão 

acentuada para o primeiro sistema, sendo maior no segundo caso e podendo implicar em uma 

maior adsorção sobre a superfície ECv. 
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Figura 24. Voltamogramas cíclicos em solução de PBS, pH 7,4. Para os diferentes sistemas do ECv.

 

Na figura 25, podemos observar o comportamento eletroquímico da sonda diante das 

superfícies de ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2, sistema III,e para o ECv/PQ-

CdTe/Cd(SRCOO
-
)2, sistema IV. Na figura 25 (a), são apresentados os voltamogramas 

cíclicos (v = 100 mV s
-1

) para as duas superfícies, onde podemos observar que houve 

mudanças significativas em ambos os voltamogramas, comparado aos respectivos sistemas 

anteriores, ou seja, os sistemas formados por PQs com grupos carboxílicos promovem uma 

maior dificuldade ao TE. Essas observações ficam claras quando analisados os valores de 

ΔEp (Tabela 6), que são maiores quando comparados aos sistemas anteriores sem 

modificação com PQs. 

Figura 25. Perfil eletroquímico da sonda diante do ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO-)2, sistema (III); 

ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO-)2, sistema (IV). Figura (a) voltamograma cíclico, (b) comportamento da corrente de 

pico em função de v1/2, (c) gráfico de impedância e (d) gráfico de Bode. 
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Tabela 6. Parâmetros da VC para a sonda diante das superfícies modificadas com PQs CdTe/Cd(SRCOO-)2. 

Superfície ΔEp / mV |Jp,a/Jp,c| Ar / cm
2
 

ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 98 ± 3 1,01 ± 0,02 0,101 ± 0,003 

ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 116 ± 16 0,97 ± 0,02 0,088 ± 0,008 

Na Figura 25 (b), está representado o comportamento da corrente de pico em função 

de v
1/2

. Nesses resultados, podemos observar que, a hipótese levantada, no caso anterior, sobre 

a presença dos PQs (2,8 nm, ver Anexo) afetarem a região de transferência de elétron através 

da camada de difusão é confirmada. Uma vez que o Jp vs. v
1/2

 não é mais linear dentro da 

nossa região de análise (10 a 200 mV s
-1

). Dadas essas observações, assumimos que os PQs 

CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 bloqueiam o TE e não apenas dificultam, como assumido anteriormente. 

Estimamos um valor de Ar através do procedimento utilizado para as demais superfícies do 

nosso trabalho, dentro da nossa região de análise, foi observado que realmente há o bloqueio 

do TE, uma vez que o valor de Ar é inferior a encontrada para os sistemas ECv (0,124 cm
2
) e 

ECv/PPiETa (0,122 cm
2
). Entretanto essa comparação é qualitativa, uma vez que a perda de 

linearidade compromete a aplicação da equação de Randles-Sevcik. Ainda com base nessa 

observação, os PQs-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 apresentam maior afinidade pelo ECv, do que pelo 

ECV/PPiETa. 

Na Figura 25 (c) e (d), estão representados os resultados de EIE das superfícies de 

ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 sistema III, e ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO

-
)2, sistema 

IV. Podemos observar que o perfil muda completamente em relação às superfícies anteriores a 

modificação dos PQs. Os resultados de EIE colaboram com os obtidos por VC, que a região 

controlada por difusão é afetada com a presença dos PQs de CdTe/Cd(SRCOO
-
)2. Esse fato 

está atrelado ao valor do ângulo de fase (), que não se aproxima dos 45º característico do 

processo difusional na região de baixa frequência, como pode ser observado na Figura 25 (d). 

Para obtenção dos valores associados ao TE, realizou-se a simulação dos resultados de EIE. 

Entretanto, dada à mudança que os PQs promovem na região de dupla camada, foi necessário 

promover a mudança da capacitância (Cdc) por um elemento de fase constante (ZEFC) no 

circuito de Randles (Apêndice A, Figura 2), dessa forma foram determinados os valores de 

Rtc. Na Tabela 7, podemos observar que os valores de Rtc são maiores para o sistema ECv/PQ-
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CdTe/Cd(SRCOO
-
)2, do que para o sistema ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO

-
)2, essa 

observação está de acordo com os valores de ΔEp, e colaboram com a ideia que os PQs tem 

mais afinidade pela superfície de ECV, do que pela ECv/PPiETa. De posse dos valores de Rtc, 

estimamos Ar para ambos os sistemas (Tabela 7), em que foram utilizados os valores de kap 

determinados para os sistemas sem PQs (Tabela 1 e 3). Esses resultados demonstram um 

maior recobrimento para o sistema ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 e com uma área livre de 6%, 

enquanto para o outro sistema, estimamos uma área livre de 13%. Nesse contexto, 

acreditamos que os PQs adsorvem preferencialmente sobre a superfície ECv e que atuam 

sobre o processo de transferência de elétron como bloqueadores. Dada a sua dimensão (2,8 

nm), eles atuam fora da região de transferência de elétron, ou seja, também tem efeito sobre o 

processo difusional. Quanto a analise de   , não foi realizada dada a complexidade do 

sistema. 

Tabela 7. Rtc, Ar para as superfícies modificadas com PQs CdTe/Cd(SRCOO-)2. 

Superfície Rtc / kΩ Ar / cm
2
 

ECv/PPiETa/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 0,60 ± 0,06 0,016 ± 0,001 

ECv/PQ-CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 1,0 ± 0,4 0,007 ± 0,002 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao compararmos os sistemas modificados com PQs às respectivas superfícies (EAu/3-

AMP e ECv/PPiETa), acreditamos que as nanopartículas possuem maior afinidade 

pelas superfícies não modificadas; 

 Resultados sobre os PQs CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 levam a crer que, após a oxidação da 

camada de estabilizante, as nanopartículas difundem da superfície para o interior da 

solução; 

 A eletroatividade da camada passivadora dos PQs CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 impossibilitou 

averiguar o efeito da nanopartícula sobre o TE, entre a sonda [Fe(CN)6]
-3/-4

 e a 

superfície; 

 Os PQs CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 apresentam estabilidade eletroquímica na região 

estudada, o que permitiu investigar seu efeito sobre o TE entre sonda/superfície. 
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 Acreditamos que os PQs CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 dada a sua dimensão de 2,8 nm, atuam 

fora da região de transferência de elétron, ou seja, também tem efeito sobre o processo 

difusional e atuam como material completamente isolante. 

 A área livre é relativamente baixa quando adsorvemos PQs CdTe/Cd(SRCOO
-
)2. 

 Apesar dos modelos utilizados possibilitarem interpretações de tendências dos 

sistemas (com e sem PQs), se faz necessário um modelo mais complexo para separar o 

efeito do processo difusional do de transferência de elétron. 

 A despeito da utilização do ρl, acreditamos que seja possível uma implementação 

futura de efeitos eletrostáticos sobre o processo de transferência de elétron. 

7 PERSPECTIVAS 

 Com o intuito de estudar o efeito do PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 sobre o processo de 

transferência de elétrons, pretendemos utilizar uma sonda fora da região eletroativa do 

mesmo. De preferência em regiões próximas de 0 V; 

 Verificar se o efeito dos PQs CdTe/Cd(SRCOO
-
)2 sobre as superfícies de EAu e 

EAu/SAMs, é similar aos da ECv e ECv/PPiETa sobre o processo de transferência de 

elétrons da sonda [Fe(CN)6]
-3/-4

; 

 Realizar estudos de adsorção para os PQs CdTe/Cd(SRNH3
+
)2 sobre a superfície de 

ECv e ECv/PPiETa; 

 Propor um modelo que tente relacionar ρl com efeitos eletrostáticos sobre o processo 

de transferência de elétrons com as diferentes superfícies; 

 Para auxiliar na proposta do modelo, pretendemos utilizar a técnica de Microscopia de 

Tunelamento, que possibilite determinar a distribuição espacial dos PQs nas diferentes 

superfícies. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

MODELO DE INTERFACE E PARÂMETROS OBTIDOS 

Nos ajustes teóricos de resultados experimentais provenientes da técnica de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) comumente é utilizado o procedimento do 

circuito elétrico equivalente (Figura 1). Essa abordagem é simples e permite posteriormente 

relacionar um elemento elétrico a um processo físico-químico. Dentre os vários modelos, o 

circuito de Randles é bastante utilizado, em que são considerados três processos: 1- de 

polarização das cargas (capacitância de dupla camada, Cdc), 2- de difusão das espécies a 

superfície (impedância de Warburg, W) e de transferência de carga (resistência de 

transferência de carga, Rtc). O domínio de atuação de cada fenômeno depende da espessura da 

dupla camada interna e externa (ldc,in e ldc,ex, respectivamente), em que o domínio de Rtc 

ocorre em distâncias inferiores a ldc,in e W acima dessa região. Já a Cdc se estende por toda a 

dimensão da dupla camada. 

Figura 1.  Representação do modelo de interface. 

 

Fonte: próprio autor 
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Para o cálculo de ldc,ex é utilizado a Equação (A1) (IUPAC, 2014). 

       
   

  
 

 

    
 

   
            (A1) 

Em outra abordagem, os modelos utilizados podem ser associados a diferentes 

fenômenos, como por exemplo, modificação de superfície por formação de SAMs. Esse 

processo promove a adição de grupos funcionais carregados que podem atuar ou não nos 

processos de polarização (Cdc). Quando isso ocorre, é observado um fenômeno de dispersão 

dos dados experimentais, ou seja, a constante de relaxação (=RtcCdc) perde definição. Uma 

forma de adicionar tal fenômeno ao tratamento de dados é considerar a substituição da dupla 

camada por uma impedância de elemento de fase constante (ZEFC) no circuito de Randles. 

Nesse artifício, a capacitância passa a ser uma combinação de vários circuitos RC em paralelo 

(Figura 2), que representam as várias interfaces decorrentes da modificação da superfície. 

Figura 2. Representação do circuito para ZEFC. 

 

Fonte: próprio autor 

Uma informação que pode ser obtida apartir dos valores de Rtc nas diferentes situações 

estudadas é a taxa de recobrimento da SAM (). Para tal, podemos considerar que o bloqueio 

promovido pela SAM é parcial, ou seja:                         . Usando a Lei de 

Kirchhoff (das malhas), considerando dois caminhos para a corrente, um pela área não 

modificada (       ) e outro pela área com SAM (       ). Aplicando a lei de Ohm e 

considerando que o potencial de dupla camada (   ) independe da presença da SAM, 

chegamos a: 
 

     
 

 

       
      

 

       
 , que permite calcular o valor de  de modo 

simples atraves da consideração de                 , Equação (A2). 

    
       

     
         (A2) 

Onde,   refere-se a taxa de recobrimento;    , superfície não modificada e    , 

superfície totalmente recoberta. 
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Outra informação é sobre o coeficiente de troca k
0
, que pode ser determinado pela 

Equação (A3), e a resistividade física do sistema, Equação (A4). 

   
  

      

 

     
         (A3) 

                    (A4) 

APÊNDICE B 

Resultados referentes aos ajustes utilizando o modelo de Randles e modelo de Randles 

modificado através da substituição do elemento capacitivo por um elemento de fase constante. 

Figura 1. Representação de (a) Z' e (b) Z" experimentais vs. seus respectivos teóricos para EAu. Utilizando 

circuito de Randles. 

 

Figura 2. Representação de (a) Z' e (b) Z" experimentais vs. seus respectivos teóricos para EAu/3-AMP. 
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Figura 3. Representação de (a) Z' e (b) Z"  experimentais vs. seus respectivos teóricos para EAu/ 3-AMP/ PQ 

CdTe/ Cd(SRNH3
+)2. 

 

Figura 4. Representação de (a) Z' e (b) Z"  experimentais vs. seus respectivos teóricos para EAu/PQ CdTe/ 

Cd(SRNH3
+)2. 

 

Figura 5. Representação de (a) Z' e (b) Z" experimentais vs. seus respectivos teóricos para ECv. 
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Figura 6. Representação de (a) Z' e (b) Z" experimentais vs. seus respectivos teóricos para ECv/PPiETa. 

 

Figura 7. Representação de (a) Z' e (b) Z" experimentais vs. seus respectivos teóricos para ECv/PPiETa/PQ 

CdTe/Cd(SRCOO-)2. 

 

Figura 8. Representação de (a) Z' e (b) Z"  experimentais vs. seus respectivos teóricos para ECv/PQ 

CdTe/Cd(SRCOO-)2.
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ANEXO 

 

CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA DOS PONTOS QUÂNTICOS 

Os PQs de CdTe, estabilizados/funcionalizados com Cisteamina e AMS, foram 

sintetizados e preparados pelo grupo de Nanotecnologia Biomédica através de metodologias 

já descritas (CABRAL et al., 2016). Após as sínteses, foram feitas as caracterizações ópticas 

dos PQs por espectroscopias de absorção e de emissão, utilizando, respectivamente, o 

espectrofotômetro UV-Vis 1800 (Shimadzu) e o espectrofluorímetro LS 55 (Perkin Elmer), 

com excitação em 365 nm. A partir do primeiro máximo do espectro de absorção, pode-se ter 

uma estimativa do tamanho, como descrito por Yu et al. (2003). Foram encontrados valores 

de 2,6 nm para o PQ CdTe/Cd(SRNH3
+
)2, e de 2,8 nm para o PQ CdTe/Cd(SRCOO

-
)2.  

Figura 1. Espectro de absorção e emissão do PQ CdTe/Cd(SRCOO-)2. 

 

Figura 2. Espectro de absorção e emissão do PQ CdTe/Cd(SRNH3
+)2. 

 


