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RESUMO 
 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a interação dos íons Cu+ 

e/ou Cu2+ com a polianilina que ocorre durante a voltametria cíclica de 

um filme de polianilina em uma solução de nitrato de cobre.  

 A técnica de voltametria cíclica foi utilizada para fazer uma análise 

inicial dos processos redox atribuídos à interação dos íons Cu+ e/ou 

Cu2+ com a polianilina. Nesses experimentos observou-se a influência 

da espessura do filme de polianilina sintetizado com cargas entre 180 e 

1800 μC, do pH das soluções (entre 2 e 5) e da concentração de nitrato 

de cobre (de 10-4 até 5 x 10-3 mol/L) no comportamento eletroquímico da 

polianilina. Nos experimentos em função do pH e da concentração de 

nitrato de cobre observou-se um processo de troca catiônica entre os 

íons H+ e os íons Cu+ e/ou Cu2+. Nesses experimentos observou-se 

também uma competição entre esses íons pelos sítios de coordenação 

da polianilina. Esses experimentos também foram realizados in situ com 

as técnicas de impedância eletroquímica e de espectroscopia na região 

do UV-Visível.  

 Nos experimentos realizados com o eletrodo rotatório de disco e 

anel foi possível diferenciar os processos que envolvem os íons Cu+ dos 

demais processos. Nesses experimentos foram feitas atribuições aos 

pares redox da polianilina que ocorrem na solução de nitrato de cobre. 

Os resultados das técnicas de impedância eletroquímica e de 

espectroscopia na região do UV-Visível evidenciaram que a polianilina 

atinge a forma Esmeraldina e que isso ocorre na mesma região de 

potencial da formação dos íons Cu+ e Cu2+ resultantes da oxidação do 

cobre metálico. Uma vez que esses experimentos foram realizados na 

solução de nitrato de cobre com pH = 5, concluiu-se que a polianilina na 

forma Esmeraldina está dopada com íons Cu+ ou Cu2+ em vez de H+. 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this work was to characterize the interaction 

between Cu+ and/or Cu2+ ions and polyaniline that takes place during 

cyclic voltammetry of a film of polyaniline in a copper nitrate solution. 

 Cyclic voltammetry was the technique employed in order to perform 

the analysis of the initial redox processes attributed to the interaction of 

Cu+ and/or Cu2+ ions with polyaniline. The influences of polyaniline film 

thickness (synthesized with charge between 180 and 1800 μC), solution 

pH (between 2 and 5), and copper nitrate concentration (between 10-4 

and 5 x 10-3 mol/L) on the electrochemical behavior of polyaniline were 

observed. In the experiments of pH solution and copper nitrate 

concentration it was possible to observe a cation exchange process 

between H+ ions and copper ions. It was also possible to observe a 

competition between theses ions for the coordination sites in polyaniline. 

These experiments were also carried out in situ by electrochemical 

impedance and UV-Vis spectroscopy. 

 In the experiments with rotating ring disk electrode it was possible 

to distinguish the processes involving Cu+ ions from the other processes. 

As a result, an assignment was made to the redox couples of polyaniline 

that occur in the copper nitrate solution. 

 Electrochemical impedance and UV-Vis spectroscopy results 

showed that polyaniline reaches the Emeraldine form at the same 

potential region where Cu+ and Cu2+ ions are produced from the 

oxidation of metallic copper. Since these experiments were carried out in 

copper nitrate solution with pH = 5, it was concluded that the polyaniline 

form, Emeraldine, is doped with Cu+ and/or Cu2+ instead of H+ ions. 
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1. Introdução 
 
 A estrutura da polianilina é composta por repetidas unidades de 

anilina. Essas unidades podem estar na forma reduzida (amina) ou 

oxidada (imina). O grau de oxidação da polianilina pode variar do 

totalmente reduzido (leucoesmeraldina) para o completamente oxidado 

(pernigranilina). O estado de oxidação intermediário é chamado de 

esmeraldina. Todos os estados de oxidação da polianilina podem ser 

convertidos entre si através de oxidação ou redução por via química ou 

eletroquímica [1-5]. 

 As unidades oxidada e reduzida podem ser protonadas na 

presença de ácidos [5]. Enquanto que os nitrogênios amina (  NH  ) na 

esmeraldina são protonados apenas em meio fortemente ácido, os 

nitrogênios imina (   N   ) são facilmente protonados em meio ácido [1-3]. 

O caráter doador do par de elétrons dos átomos de nitrogênio no 

polímero é menor do que o do monômero aromático, o qual é menor em 

ordens de magnitude do que as aminas alifáticas. Entretanto, é bastante 

conhecida a ligação do cátion H+ na polianilina dopada. Portanto, os 

pares de elétrons dos átomos de nitrogênio da polianilina podem ser 

sítios de ligação com cátions de metais de transição [1-6]. 

Grande parte dos trabalhos envolvendo a interação de cátions 

metálicos com polímeros condutores, abordam a incorporação de 

partículas metálicas nesses polímeros. Esse processo pode ocorrer 

durante a formação do filme ou por eletrodeposição [6-16]. Entretanto, a 

interação dos cátions metálicos com polímeros condutores também 

pode formar um complexo [6, 17-23]. Zhang et al. [6] relatam que a 

interação dos íons prata com a polianilina varia com o estado de 

oxidação da polianilina, podendo formar um complexo ou um depósito 

de prata metálica.  
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Os eletrodos recobertos com esses polímeros podem ser usados 

em eletrocatálise [9-11,19, 21-23], na remoção de cátions metálicos em 

soluções aquosas [6, 13] ou em sensores eletroquímicos [12, 16].  

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a interação dos íons Cu2+ 

e/ou Cu+ com a polianilina. Essa interação foi observada durante a 

voltametria cíclica de um filme de polianilina em uma solução de nitrato 

de cobre com pH controlado. Esses experimentos foram realizados in 

situ com as técnicas de impedância eletroquímica e de espectroscopia 

na região do UV-Visível. Os resultados evidenciaram uma possível 

dopagem da polianilina com íons cobre. 

 
 
1.1 Polianilina 
 

A polianilina não é um material novo, ela foi sintetizada 

primeiramente em 1834 por Runge [24]. A síntese consistiu na oxidação 

química da anilina, e o produto formado foi chamado de "negro de 

anilina". Alguns anos depois, Fritzche [25] realizou as primeiras 

tentativas de análise desse produto. 

A polianilina é facilmente sintetizada por métodos químicos 

utilizando oxidantes fortes, como os persulfatos ou percloratos. Essa 

síntese também pode ser realizada por técnicas eletroquímicas, como 

os métodos galvanostáticos ou potenciostáticos. Neste último caso, o 

potencial pode permanecer fixo, em geral com um valor entre 0,7 V e  

1,2 V (versus o Eletrodo de Calomelanos Saturado - ECS), ou por 

voltametria cíclica, com o potencial sendo ciclado entre -0,2V e 1,2 V 

(versus ESC) com uma velocidade de varredura de 10 a 100 mV/s 

[24,26-27].  

A síntese química tem a vantagem de produzir polianilina em 

grande quantidade na forma de pó. Por outro lado, a síntese 
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eletroquímica tem a vantagem de não necessitar de agente oxidante, e o 

polímero é obtido na forma de filmes finos [24, 26-27]. 

Nos últimos vinte anos, a polianilina despertou o interesse de 

vários grupos de pesquisa [1-5, 24, 26-27] devido à possibilidade de ser 

utilizada em baterias [28-30], inibição de corrosão [31-34], dispositivos 

eletrocrômicos [35-37] e microeletrônicos [38], troca iônica [39-45] e 

sensores [12, 16, 46-50]. A polianilina se tornou um material atrativo 

para essas aplicações devido à facilidade de síntese, processabilidade, 

reversibilidade dos estados de oxidação e baixo custo [24, 26-27].  

Essas aplicações se devem às propriedades eletroquímicas e 

óticas que estão relacionadas com seus estados de oxidação. 

 
 

1.1.1 Estados de Oxidação 
 
 A composição química da polianilina na forma base (não dopada) 

é dada por uma fórmula geral do tipo: 

N

H H

N N N
1-y xy  

Essa estrutura é formada por y e (1-y) unidades repetitivas das 

espécies reduzidas e oxidadas, respectivamente. O valor de y pode 

variar continuamente entre 1 para o polímero completamente reduzido 

(contendo somente nitrogênios amina) e zero, no caso do polímero 

completamente oxidado (contendo somente nitrogênios imina) [1-5, 24, 

26-27].  

Os diferentes graus de oxidação da polianilina são designados: 

leucoesmeraldina, protoesmeraldina, esmeraldina, nigranilina e 

pernigranilina quando y for igual a 1; 0,75; 0,5; 0,25 e 0, 

respectivamente [1-5, 24, 26-27].  
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Em muitos outros polímeros condutores, a condutividade é função 

apenas do estado de oxidação. Entretanto, a polianilina forma uma nova 

classe de polímeros condutores em que a condutividade depende do 

estado de oxidação e do grau de protonação dos átomos de nitrogênio 

de sua estrutura [1-2, 51-52]. 

A protonação da polianilina no estado de oxidação esmeraldina 

muda drasticamente a sua condutividade de ~10-10 S/cm para ~5 S/cm 

quando a dopagem atinge o equilíbrio em solução aquosa de ácido com 

pH ~ 0 [52]. 

Estudos de ressonância paramagnética eletrônica [2, 53-55]  

mostraram que a esmeraldina com o máximo nível de dopagem (grau de 

protonação 50%) é fortemente paramagnética e que a susceptibilidade 

magnética de Pauli (independente da temperatura) aumenta linearmente 

com o grau de protonação. Esses estudos indicaram que a esmeraldina 

dopada é formada por cátions radicais de poli(semiquinona) (Figura 1d) 

que originam uma banda de condução polarônica envolvendo a 

separação dos pólarons por repulsão de cargas. 

Um modelo baseado na transição dos bipolarons isolados (Figura 

1b) para uma banda de condução polarônica (Figura 1d) foi sugerido. 

Para esclarecer esse mecanismo, foi proposta uma reação intermediária 

que produz uma estrutura com dois pólarons localizados em nitrogênios 

adjacentes (Figura 1c) [56]. 
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Figura 1: (a) Base de Esmeraldina; (b) Bipólaron; (c) Dissociação do bipólaron em dois 
pólarons; (d) Pólarons separados, que resulta em uma banda de condução polarônica [56]. 
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A estrutura da figura 1d, cátions radicais de poli(semiquinona), 

pode se tornar complicada pela protonação competitiva das aminas, 

formando as espécies    NH2
+    na cadeia.  Entretanto, os átomos de 

nitrogênio imina tendem a ser preferencialmente protonados em 

comparação com os átomos de nitrogênio amina devido à formação de 

semiquinonas a partir das iminas protonadas e consumo de aminas. Em 

pH ~ 0 estima-se que exista apenas uma pequena proporção (~3,6%) de 

sítios de amina protonada em comparação com os sítios de 

semiquinona         [3, 57]. NH
+.

As mudanças na estrutura da polianilina em função do pH e do 

potencial redox foram inicialmente estudadas por métodos 

eletroquímicos [1, 56, 58]. A voltametria cíclica tem sido a técnica mais 

usada. A figura 2 representa o voltamograma da polianilina realizado em 

uma solução de HCl 1,0 mol/L (pH = -0,2), assim como indica a variação 

aproximada de cor em função do potencial. Essa resposta eletroquímica 

foi obtida com a polianilina sintetizada quimicamente, entretanto ela é 

semelhante à obtida com a polianilina sintetizada eletroquimicamente. O 

voltamograma apresenta dois processos redox na faixa de -0,2 a 1,0 V 

(versus ESC) [1]. 

Huang et al. [1] propõem que o primeiro processo redox seja 

atribuído à transformação da forma leucoesmeraldina básica em sal de 

esmeraldina (figura 3), quando a oxidação é realizada em solução com 

valores de pH entre 1 e 4. Nesse intervalo de pH, não ocorre variação 

do potencial do início da oxidação. Isso indica que os prótons não estão 

envolvidos nesse processo, então essa transformação envolve a entrada 

de ânions e saída de elétrons para manter a eletroneutralidade do 

polímero [1, 59, 60]. A entrada de ânions foi inicialmente observada por 

Orata e Buttry [59] através de eletrogravimetria utilizando uma 

microbalança de cristal de quartzo. 
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Figura 2: Voltamograma cíclico (50 mV/s) da polianilina sintetizada quimicamente em HCl    
1 mol/L (pH = -0,2) [1]. 
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Figura 3: Transformação da forma base de leucoesmeraldina (a) em sal de esmeraldina (b) 
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Quando essa oxidação ocorre em solução com valores de pH 

entre -0,2 e -2,12 (HCl entre 1 e 6 mol/L), o primeiro processo redox é 

atribuído à transformação da forma sal de leucoesmeraldina em sal de 

esmeraldina (figura 4). No voltamograma observa-se que o primeiro par 

redox se desloca para menores valores de potencial com o aumento de 

pH. Esse deslocamento é de 58 mV por unidade de pH, indicando que o 

mesmo número de prótons e elétrons são perdidos durande essa 

oxidação. Portanto, esse processo envolve a saída de prótons e elétrons 

[1, 59, 60]. Torresi et al., utilizando a microbalança de cristal de quartzo, 

observaram que também ocorre a entrada de ânions durante essa 

oxidação para manter a eletroneutralidade do polímero [61, 62]. 

 

2x

HH

N

H H

N N
+ . .+
A- A-

N

-4xH+
-4xe-

(a)

(b)

++

HH

NNN

HH

N

H H
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Figura 4: Transformação da forma sal de leucoesmeraldina (a) em sal de esmeraldina (b). 
 
 

Huang et al. [1] propuseram que o segundo processo redox fosse 

atribuído à transformação do sal de esmeraldina em base de 

pernigranilina (figura 5), quando a voltametria é realizada em solução 

com valores de pH entre -0,2 e 4. Nesse intervalo de pH, o segundo par 

redox se desloca para menores valores de potencial com o aumento de 



 9

pH. Esse deslocamento é de 120 mV por unidade de pH, indicando que 

o número de prótons envolvidos é duas vezes maior do que o de 

elétrons. 

A forma pernigranilina é uma base muito fraca devido à natureza 

dos nitrogênios imina, portanto nesse intervalo de pH ocorre a 

desprotonação de todos os nitrogênios imina. Essa desprotonação foi 

observada inicialmente por Orata e Buttry [59] através de perda de 

massa detectada por eletrogravimetria. Essa perda de massa foi 

atribuída a saída de prótons, ânions e elétrons para manter a 

eletroneutralidade do polímero (figura 5) [1, 59, 60]. 

Quando a voltametria cíclica é realizada em potencial mais 

anódico do que o do segundo processo redox, ocorre uma perda 

irreversível da resposta eletroquímica. Isso tem sido atribuído a hidrólise 

dos nitrogênios imina para a forma de benzoquinona de acordo com 

observações eletroquímicas e de espectroscopia [1, 59, 63]. Nesse caso 

ocorre a degradação do polímero que é intensificada à medida que se 

aumenta a acidez do meio [66]. 

Dependendo das condições de síntese, o voltamograma da 

polianilina pode apresentar um par redox intermediário próximo de 0,5 V, 

atribuído a quinona ou hidroquinona formada durante a degradação do 

polímero [64, 65]. 

 Em solução com pH > 4 a polianilina perde a sua eletroatividade 

devido à saída de prótons de sua estrutura. Ao contrário da degradação, 

a perda de eletroatividade é reversível, pois a polianilina volta a 

apresentar o voltamograma da figura 2 quando imersa em solução ácida 

[1, 66-68]. 
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Figura 5: Transformação da forma sal de esmeraldina (a) em base de pernigranilina (b). 
 
 
1.1.2 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 
 
 As propriedades físico-química de um polímero condutor em uma 

solução eletrolítica possuem equivalentes elétricos, por exemplo, um 

resistor pode representar a resistência ao movimento de espécies 

carregadas dentro e através do filme, um capacitor pode representar os 

centros redox dentro do filme que armazenam espécies carregadas, e a 

difusão dentro e através do filme pode ser representada por uma semi-

infinita ou finita linha de transmissão dependendo do intervalo de 

freqüência analisado. A técnica de EIE é uma ferramenta de estudo 

usada para encontrar e interpretar esses equivalentes elétricos. 

O princípio da técnica de EIE consiste em aplicar ao sistema uma 

perturbação de tensão senoidal, de pequena amplitude e de freqüência 

ω, gerando assim uma corrente ac provocada pelo potencial E sen (ωt) 

que, de acordo com a Lei de Ohm, resulta na impedância               

Z = [E sen (ωt)] / [I sen (ωt + φ)]. O ângulo de fase φ é negativo para 

circuitos capacitivos e é de 90o para um capacitor puro [69-72]. 
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 Portanto, a impedância é uma grandeza vetorial. Pode-se utilizar 

as coordenadas retangular ou polar para indicar o vetor. No primeiro 

formato, o vetor Z é dado por R - jXc, onde j =    -1 e Xc é a reatância 

capacitiva (Xc = 1/ωC, ω = 2πf, onde f é a freqüência ac em hertz). A 

reatância capacitiva apresenta uma resistência que varia com a 

freqüência. Seus valores vão de ∞ quando ω       0 (dc) para 0 quando   

ω       ∞ (freqüência alta). A magnitude de Z é dada por |Z| = (R2 + Xc
2)1/2, 

e o ângulo de fase é dado por tan φ = Xc/R = 1/ωRC. Em coordenadas 

polares, Z pode ser escrito na forma de Euler como Z = |Z| ejφ [69-72]. 

 A técnica de EIE surgiu por volta de 1970 para estudar processos 

redox em filmes finos de óxidos metálicos ou em soluções. Essa técnica 

gera uma grande polêmica com relação à maneira de interpretar os 

dados experimentais. A adaptação do modelo tradicional aos sistemas 

de eletrodos modificados com polímeros condutores tem passado por 

grandes discussões por se tratar de um sistema completamente 

diferente (estrutura, composição, distribuição eletrônica, etc.) e também 

pelos métodos experimentais, parâmetros e considerações propostas 

por vários autores [73-76]. 

 A técnica de EIE foi utilizada para caracterização de eletrodos 

modificados com polímeros condutores pela primeira vez por Bull et al. 

em 1982 [77]. 

Na literatura [78] encontra-se dois métodos para o tratamento dos 

dados experimentais obtidos por EIE: um deles é um tratamento 

matemático no qual são usadas expressões-padrão de               

Nernst-Planck-Einstein, Poisson, etc., que possibilitam a obtenção de 

resoluções analíticas para várias características do sistema como, por 

exemplo, a resistência de transferência de carga e o coeficiente de 

difusão. 
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 Uma outra maneira é atribuir componentes de um circuito elétrico 

(capacitores, resistores e indutores) aos processos eletroquímicos, 

construindo assim, um circuito que simule uma resposta de corrente 

semelhante àquela produzida pelo sistema eletroquímico sob 

investigação. O método de Boukamp [79] é um dos mais utilizados na 

escolha desse circuito. 

 
 
1.1.2.1 Tratamento dos Dados Experimentais Obtidos por EIE 

 
1.1.2.1.1 O Tratamento Matemático Aplicado a um Sistema do Tipo 

Eletrodo/Polímero Condutor/Solução Eletrolítica 

 
 Um dos modos mais utilizados para apresentar as medidas de 

impedância é através do gráfico Nyquist, no qual pode-se observar os 

valores da parte imaginária da impedância (Z'' que correspondem a 

valores de reatâncias indutiva e capacitiva) em função dos valores da 

parte real (Z' que correspondem a valores de resistência).  

 Se os experimentos forem executados em uma ampla faixa de 

freqüência, será possível a separação de diferentes processos ocorridos 

no sistema [72-73]. Os processos que ocorrem na região de altas 

freqüências (> 104 Hz) são controlados pela cinética das reações redox, 

e os processos que ocorrem na região de baixas freqüências (< 10-1 Hz) 

são controlados pelo transporte de massa, como é mostrado na figura 6. 
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Figura 6: Diagrama de Nyquist ideal para um filme fino redox [81]. 

  
 
Um diagrama de Nyquist ideal apresenta um semicírculo na região 

de altas freqüências e uma variação linear em médias e baixas 

freqüências. 

 Na região de altas freqüências, o efeito da relaxação de 

transferência de carga é mostrado através de um semicírculo, do qual 

pode-se obter os valores de Re, Rtc e Cd [69, 80]. 

- Re é a resistência do eletrólito mais a do eletrodo (eletrodo modificado) 

e pode ser obtida pela primeira interseção do semicírculo com o eixo 

real. Na segunda interseção do semicírculo com o eixo real, encontra-se 

o valor de Re + Rtc. 

- Rtc é a resistência de transferência de carga associada à interface 

polímero/eletrólito. 

- Cd é a capacitância da dupla camada resultante do acúmulo de cargas 

na interface e pode ser obtida através da equação 1: 

Cd =                        (1)     1 
2πf Rtc
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          A freqüência de relaxação (f) é a freqüência onde ocorre o máximo 

do semicírculo. 

 Como se pode observar no diagrama de Nyquist da figura 6, a 

região de baixas freqüências apresenta dois comportamentos distintos: 

uma região de difusão semi-infinita definida por uma reta cuja inclinação 

é geralmente igual a 1 (Warburg) e outra, onde o transporte de massa é 

limitado em favor de um acúmulo de cargas, adquirindo um 

comportamento puramente capacitivo, que é representado no diagrama 

por uma reta vertical em relação ao eixo real.  

Na literatura [80] encontra-se a equação 2 que é usada para 

calcular RL e CL, que são a resistência limite e a capacitância limite, 

respectivamente, associadas ao coeficiente de difusão (D) das espécies 

dentro do filme, onde d é a espessura do filme que pode ser estimada 

de acordo com Focke e Wnek [82]: 

 

RL CL =                (2) 
                
  

d2  
3D 

 A interseção dessa reta vertical com o eixo real fornece o valor da 

soma de Re + Rtc + RL permitindo a determinação de RL (figura 6). 

 O valor de CL pode ser calculado através de um gráfico da parte 

imaginária da impedância em função do inverso da freqüência angular 

(2πf). Na região de saturação de carga, CL independe da freqüência e é 

definido pela equação 3. 
 

Z" =                (3) 
        

    1  
2πf CL

 
 Assim, CL é igual ao inverso do coeficiente angular da reta 

formada e voltando à equação 2 pode-se calcular o coeficiente de 

difusão das espécies, D. 
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1.1.2.1.2 A atribuição de um circuito RC (resistor-capacitor) ao sistema 

 
 Este outro método consiste em construir um circuito elétrico que 

simule a resposta de corrente ac produzida pelo sistema eletroquímico.

 Os componentes do circuito podem ser: 

1- Resistores que simulam o comportamento resistivo do eletrodo, 

eletrólito e polímero. 

2- Capacitores que simulam o comportamento capacitivo das interfaces 

eletrodo/polímero e polímero/eletrólito. 

3- Linhas de transmissão que simulam a impedância de difusão iônica 

[83], também conhecida como impedância de Warburg (W). 

4- Elementos de fase constante (CPE) que estão associados, em parte, 

à rugosidade da superfície do eletrodo de trabalho, que neste caso 

corresponde ao filme polimérico [84]. No caso de um eletrodo 

idealmente liso, como uma gota de mercúrio, e na ausência de espécies 

eletroativas, a impedância obtida corresponde à resistência ôhmica em 

série com uma capacitância de dupla camada [72]. Quando a superfície 

do eletrodo é irregular, a impedância corresponde a uma resistência 

ôhmica em série com um CPE [84]. 

5- Elementos de difusão (T), que descrevem a difusão (representada por 

uma função tangente hiperbólica [79]) através de um meio, onde uma 

interface dificulta a passagem das espécies. Alguns autores sugerem a 

substituição do elemento T por linhas de transmissão composta por 

resistores e capacitores para descrever a difusão através do polímero 

[80, 85, 86]. 

 Alguns programas de análise possibilitam a aquisição 

informatizada dos dados que facilitam o uso desse método. Um dos 

mais utilizados é o Boukamp que é um programa de análise que utiliza 

uma rotina complexa não linear de aproximação de mínimos quadrados 
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[79, 87]. A dificuldade consiste em ajustar com precisão um circuito 

elétrico apropriado para os dados experimentais.  

A discrepância do circuito elétrico pode ser verificada pelo desvio 

fornecido pelo programa ou pela construção de gráficos de Bode 

(logaritmo da impedância versus logaritmo da freqüência) nos quais se 

inserem os dados experimentais e os valores obtidos na simulação do 

circuito. Após o circuito devidamente ajustado, pode-se estimar o 

coeficiente de difusão das espécies através da equação 4, onde d é a 

espessura do filme e B um parâmetro fornecido pelo programa. 

Substituindo a equação 4 na equação 2, verifica-se que B2 = 3RLCL. 
 

 
D =              (4) 
        

d2

B2

 

  A atribuição de um circuito equivalente pelo método de Boukamp 

pode ser feita para qualquer sistema [79, 87]. No entanto, deve haver 

coerência entre o circuito atribuído e o sistema investigado para 

relacionar os diversos elementos eletrônicos de um circuito RC às 

diferentes características físicas e químicas do sistema. 

 A interpretação dos dados experimentais de EIE depende também 

do grupo de pesquisa. Assim, a capacitância de dupla camada tem sido 

atribuída à interface eletrodo/polímero por alguns autores [88, 89] e à 

interface polímero/solução por outros [90, 91]. A capacitância limite tem 

sido considerada como uma capacitância do filme em alguns trabalhos 

[88, 90] e como uma capacitância interfacial em outros [77] e ainda, 

alguns autores [73] consideram duas resistências de transferência de 

carga (Rtc1 e Rtc2) para as interfaces eletrodo/polímero e 

polímero/solução enquanto outros consideram apenas uma, a Rtc, na 

interface polímero/solução. 
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 Como será visto no item 3.5, nesta tese foram consideradas duas 

capacitâncias de dupla camada, uma atribuída à interface 

eletrodo/polianilina e a outra foi atribuída à interface polianilina/solução. 

Também foram consideradas resistências de transferência de carga 

para as interfaces eletrodo/polianilina e polianilina/solução. A 

capacitância limite e a resistência limite foram atribuídas ao filme de 

polianilina. 

 Toda essa diversidade ocorre provavelmente, porque ainda não há 

um modelo cinético apropriado para simular o comportamento dos 

polímeros condutores. Esse modelo deveria considerar os transportes 

de carga intra e intermolecular, bem como, em alguns casos, os 

possíveis processos químicos associados à transferência de carga [92]. 

 
 
1.1.2.2 Representação gráfica dos resultados  

 
 A maioria dos trabalhos em EIE apresentam os resultados em 

diagrama de Nyquist, essa é geralmente uma boa forma de investigar 

um sistema. Uma das desvantagens desse diagrama é o espaçamento 

não linear das freqüências ao longo da curva [93].  

Cahan e Chen [93] afirmam que os gráficos de Bode apresentam 

os dados de impedância de uma forma muito clara. Esse gráfico 

consiste de duas curvas, formadas pelo logaritmo do módulo de 

impedância, (log |Z|), e pelo ângulo de fase, φ, representados em função 

de uma mesma abscissa composta pelo logaritmo da freqüência. 

 Nos gráficos de Bode, uma resistência pura é representada por 

uma linha horizontal e ângulo de fase constante de 0o, enquanto que 

uma capacitância pura é representada por uma reta de inclinação -1 e 

ângulo de fase constante de 90o. A impedância de Warburg [94] é 

representada por uma reta de inclinação -1/2 e ângulo de fase de 45o.  
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Uma das vantagens dos gráficos de Bode está na facilidade em 

observar os efeitos causados pela variação nos valores dos 

componentes individuais do circuito [93]. As figuras 7 e 8 representam 

os gráficos de Bode para dois circuitos equivalentes simples [94]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 7: Gráfico de Bode para um circuito RC paralelo [94]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Gráfico de Bode para um circuito de três elementos em série-paralelo [94]. 
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1.1.3 Espectroscopia na Região do UV-Visível 
 
 A absorbância na região do UV-visível é devido às transições 

eletrônicas entre níveis eletrônicos do polímero. Assim, a espectroscopia 

nessa região fornece informações sobre a estrutura eletrônica da 

polianilina em vários estados de oxidação e protonação. 

 A forma totalmente reduzida da polianilina (Leucoesmeraldina) 

apresenta apenas uma transição eletrônica π-π* que envolve a banda 

de valência π e a banda de condução π*. Essa transição ocorre em 

torno de 320 nm [95-98]. 

Huang e MacDiarmid [96] observaram um deslocamento de       

315 nm para 298 nm atribuído à transformação da forma base para sal 

de Leucoesmeraldina (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Espectro de um filme de polianilina na forma (A) base de Leucoesmeraldina e (B) 
sal de Leucoesmeraldina [96]. 
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 De acordo com Huang e MacDiarmid [96] a transição π-π* em   

315 nm está associada aos elétrons π deslocalizados entre o anel 

benzeno e o átomo de nitrogênio. As possíveis formas de ressonância 

são: 
 

N N

H H

.. ..
x x

..

HH

NN
+

..
 

 

Portanto, espera-se que a protonação do par de elétrons livres do nitrogênio impeça essa 

conjugação e conseqüentemente a banda de absorção se desloca para um valor menor que 315 

nm. 

O espectro de um filme de polianilina em HCl 0,1 mol/L realizado 

por Stilwell e Park [95] apresentou um pico relativo a essa transição em 

torno de 328-330 nm (figura 10).  

 
 

Figura 10: Espectro de um filme de polianilina em HCl 0,1 mol/L e NaCl 0,9 mol/L em (a)       
-0,1 V; (b) 0 V; (c) 0,1 V; (d) 0,2 V e (e) 0,25 V vs. Ag/AgCl [95]. 
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 Com o aumento do potencial de -0,1 para 0,25 V ocorre a 

transformação da forma totalmente reduzida e isolante 

(Leucoesmeraldina) para a forma parcialmente oxidada e condutora 

(Esmeraldina). No espectro da figura 10 observa-se que durante essa 

transformação, o pico em 328-330 nm decresce e o de 440-450 nm 

aumenta [95]. 

 O decréscimo na absorbância do pico em 328-330 nm ocorre 

porque cerca de 50% das unidades repetidas na Leucoesmeraldina são 

oxidadas para a forma de radicais cátions de poli(semiquinona) 

presentes na Esmeraldina (figura 4). Assim, a transição eletrônica 

associada ao pico em 440-450 nm é atribuída aos radicais cátion 

(pólaron) (ver figura 1) [95]. Essa atribuição foi confirmada pela 

espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica [2, 55]. 

 Com o aumento do potencial de 0,3 para 0,7 V ocorre um 

decréscimo da banda em 440 nm e o surgimento de uma nova banda 

em torno de 800 nm atribuída aos elétrons livres deslocalizados 

presentes na Esmeraldina (figura 11, [95]). A banda em 800 nm se 

desloca para o azul (menor comprimento de onda) com o aumento do 

potencial [95].  

 No intervalo entre 0,7 e 0,8 V a banda em 800 nm desaparece e 

surge uma outra em 610 nm atribuída as estruturas quinoidais. Inclusive 

o caráter aromático aumenta devido ao aumento da absorbância entre 

300-400 nm. Assim, o espectro em 0,8 V (figura 11, [95]) representa a 

estrutura da polianilina no seu estado mais oxidado (Pernigranilina) que 

apresenta unidades repetidas de benzeno-quinona (figura 5) [95, 88]. 

 Sun, MacDiarmid e Epstein [99] sintetizaram a base de 

Pernigranilina que apresentou um máximo de absorção em torno de  

528 nm (atribuída as estruturas quinoidais) e um outro em torno de    

320 nm (atribuída ao benzeno). 
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Figura 11: Espectro de um filme de polianilina em HCl 0,1 mol/L e NaCl 0,9 mol/L em (a)   
0,3 V; (b) 0,5 V; (c) 0,7 V e (d) 0,8 V vs. Ag/AgCl [95]. 
 
 
 A figura 12 [95] mostra o espectro obtido com um filme de 

polianilina em Na2SO4 (pH entre 7 e 8). Nessas condições a polianilina 

não é condutora (ver item 1.1.1). Ao contrário do espectro obtido em 

soluções ácidas (figuras 10 e 11), esse espectro não apresenta as 

bandas em 440 e 800 nm. Portanto, não há evidência da formação de 

radical cátion presente na polianilina condutora [95]. Assim, o espectro 

da figura 12 (c) pode ser atribuído a forma base de Esmeraldina que 

apresenta um máximo de absorção em torno 590 nm e um outro em 

torno de 320 nm. 

Stafstrom et al. [100] atribuíram a absorção em 590 nm à excitação 

do HOMO (orbital molecular de mais alta energia ocupado, πb) de três 

anéis benzeno do sistema para o LUMO (orbital molecular de mais baixa 

energia desocupado, πq) do anel quinona e dos dois nitrogênios imina 

vizinhos (ver a estrutura (a) da figura 1). A excitação do pico em 320 nm 

foi atribuída a duas transições. Uma é a transição π-π*, semelhante a 
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Leucoesmeraldina, a outra é a transição dos orbitais de mais baixa 

energia para o orbital πq. 

 

 
Figura 12: Espectro de um filme de polianilina em Na2SO4 1 mol/L em (a) -0,3 V; (b) 0,2 V ; 
(c) 0,4 V vs. Ag/AgCl [95]. 
 
 
1.2 Interação de Cátions Metálicos ou Metais com 
Polímeros Condutores 

 
Essas interações podem resultar num depósito metálico ou na 

formação de um complexo. O tipo de interação obtida depende da 

espessura do filme, do estado de oxidação do polímero, do pH da 

solução eletrolítica, do potencial de redução do metal, etc. 

Grande parte desses trabalhos realizados com polímeros 

condutores abordam a incorporação de partículas metálicas que pode 

ocorrer durante a formação do filme ou por eletrodeposição. 

Tourillon et al. [7] utilizaram a técnica EXAFS (Extended X-Ray 

Absorption Fine Struture) para estudar a influência dos parâmetros 

eletroquímicos e da concentração de CuCl2 na inclusão de cobre 

metálico no poli 3-metil tiofeno. Em alta concentração de CuCl2 e no 
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potencial de -2 V, os íons Cu+ são estabilizados pelo polímero. Nesse 

processo ocorre uma inclusão homogênea de cobre metálico ao longo 

das fibras poliméricas. Entretanto, em baixa concentração de CuCl2, os 

íons Cu+ não são formados e não ocorre inclusão de cobre metálico no 

polímero. 

Kang et al. [13] observaram que ocorre a redução espontânea de 

íons Au3+ em meio ácido, na superfície da polianilina nas formas 

Leucoesmeraldina, esmeraldina e pernigranilina. Nessa reação redox 

ocorre redução de íons Au3+ para Au0 e oxidação da polianilina. 

Portanto, a velocidade de redução dos íons Au3+ é maior quando a 

polianilina está na forma totalmente reduzida (Leucoesmeraldina). 

Jović et al. [15] estudaram a morfologia do cádmio e do cobre 

depositados em filmes de polianilina durante a voltametria cíclica. Em 

meio ácido ou básico, o depósito de cádmio ocorre em potencial mais 

positivo do que o potencial de redução da polianilina. Nesse potencial a 

polianilina é isolante e o cádmio é depositado nos poros do polímero, 

acima da superfície do eletrodo. Entretanto, em meio muito ácido, o 

depósito de cobre ocorre na superfície da polianilina condutora. Nessas 

condições não houve a formação de um complexo entre a polianilina e 

os íons cobre. 

A interação entre os cátions metálicos e os polímeros condutores 

também pode resultar num complexo [6, 17-23]. Zhang et al. relatam 

que o tipo de interação que ocorre entre os íons prata e a polianilina 

depende da espessura do filme e do estado de oxidação da polianilina. 

Os filmes com diferentes espessuras foram preparados na forma 

totalmente reduzida (Leucoesmeraldina). Contudo, o filme mais fino era 

oxidado pelo oxigênio dissolvido na solução de AgNO3. O estado de 

oxidação desse filme inibia a reação redox com os íons prata e portanto 

não ocorria a formação de um depósito de prata. Nesse filme de 
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polianilina oxidada formou-se um complexo. Portanto, apenas no filme 

mais espesso ocorreu a reação redox que resultou num depósito de 

prata [6]. 

Os autores mencionados acima também observaram que em meio 

ácido ocorre uma troca catiônica entre os íons Ag+ os íons H+. Essas 

interações indicam que deve haver afinidade química entre os íons Ag+ e 

o nitrogênio da estrutura da polianilina. Os elétrons estão mais 

acessíveis quando o polímero está no estado reduzido, portanto ocorre 

uma transferência de elétrons entre o nitrogênio e os íons Ag+ para 

formar Ag0. Entretanto, quando o polímero está num estado mais 

oxidado ocorre uma transferência parcial da densidade eletrônica do 

nitrogênio para os íons Ag+, resultando na formação de um complexo [6]. 

Os nitrogênios imina ( = N   ) são mais susceptíveis a formação de 

ligação ou protonação do que os nitrogênios amina (  NH  ) [1-3, 6]. 

Portanto, o complexo polianilina-prata foi formado nos filmes finos 

através de interações entre os nitrogênios imina e os íons Ag+ [6].  
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2. Experimental 
 
2.1 Reagentes e Soluções 
 
 A água utilizada foi purificada inicialmente por um destilador e por 

um deionizador, em seguida foi tratada em um sistema de purificação 

MilliQ-plus, com uma resistividade de 18 MΩ cm. 

Os reagentes químicos possuíram grau de pureza P.A. e foram 

usados sem purificação prévia, exceto a anilina que foi destilada. 

A anilina foi destilada na presença de zinco granulado que teve a 

função de evitar a oxidação da anilina e facilitar a sua fervura. Esses 

critérios de destilação foram criados pelo nosso grupo de pesquisa. 

 
 
2.2 Eletrodos 
 

Nos experimentos realizados com eletrodo estacionário, exceto os 

de espectroscopia, utilizou-se um eletrodo de disco de carbono vítreo de 

0,07 cm2 como eletrodo de trabalho, um fio de platina de 0,7 cm2 como 

eletrodo auxiliar e um eletrodo de referência de Ag/AgCl, KCl (sat.).  

Nos experimentos com o eletrodo rotatório, utilizou-se um eletrodo 

de disco (0,19 cm2) e anel de platina como eletrodo de trabalho, uma 

rede de platina como eletrodo auxiliar e um eletrodo de referência de 

Ag/AgCl, KCl (sat.). 

Os experimentos de espectroeletroquímica na região do UV-Visível 

foram realizados por reflectância na superfície de uma placa de platina 

recoberta com um filme de polianilina. Utilizou-se um extenso fio de 

platina como eletrodo auxiliar e um eletrodo de referência de Ag/AgCl, 

KCl (sat.). 
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2.3 Células 
 
 A Figura 13 representa a célula eletroquímica utilizada nos 

experimentos com eletrodo estacionário, exceto os de espectroscopia. 

Essa célula possui dois compartimentos e três eletrodos. Ela possui um 

fino capilar, chamado de capilar de Luggin-Haber, que aproxima o 

eletrodo de referência do eletrodo de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELETRODO 
DE 

REFERÊNCIA 

ELETRODO 
DE  

TRABALHO

ELETRODO 
AUXILIAR 

BORBULHADOR 
DE  

NITROGÊNIO 

 
Figura 13: Célula utilizada para as voltametrias cíclicas com eletrodo de disco de carbono 
vítreo. 
 
 

Nos experimentos com o eletrodo rotatório utilizou-se também uma 

célula de dois compartimentos representada na figura 13.  

 Os experimentos de espectroeletroquímica na região do UV-Visível 

foram realizados em uma cubeta de quartzo (4 cm3) colocada entre um 

conjunto de espelhos que direcionava o feixe de luz. O feixe emitido pela 

fonte era direcionado para a superfície do filme de polianilina e a luz 

refletida era direcionada para o detector (ver figura 14).  

O eletrodo de referência e o auxiliar foram montados em duas 

células diferentes, ambas possuíam um capilar de Luggin-Haber. Esses 

capilares permitiam o contato dos eletrodos com a solução apenas na 

superfície da cubeta, evitando assim que o feixe de luz atravessasse o 
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capilar de vidro. O acoplamento dessas duas células foi necessário 

também devido ao pequeno volume da cubeta que não possuía espaço 

suficiente para os três eletrodos. Um outro motivo foi a verificação de 

que ocorria variação de pH na solução quando os três eletrodos eram 

montados dentro da cubeta. O abaixamento no pH era devido aos íons 

H+ liberados do eletrodo auxiliar em um volume de solução tão pequeno. 
 

 
Cubeta 

Placa Pt 

Espelho 

Detector Fonte 

 

 

 
 
Figura 14: Arranjo de espelhos usados nos experimentos de espectroeletroquímica na 
região do UV-Visível, realizados por reflectância na superfície de uma placa de platina. 

 
 
 Os experimentos de impedância foram realizados em uma célula 

de um único compartimento para aproximar o máximo possível o 

eletrodo de referência do eletrodo de trabalho, evitando dessa forma o 

aparecimento de um outro componente resistivo no circuito equivalente. 

 
 
2.4 Instrumentação 
 
 Os experimentos com eletrodo estacionário foram realizados com 

o potenciostato da Bioanalytical Systems Inc. (BAS) Modelo CV-27 e 

também com o potenciostato/galvanostato da EG&G Princeton Applied 

Research (PAR) Modelo 273A.  

As voltametrias cíclicas foram registradas em um registrador X-Y 

da Equipamentos Científicos do Brasil (ECB) Modelo  RB - 400. 

 As sínteses da polianilina foram realizadas no potenciostato/ 

galvanostato da EG&G Princeton Applied Research (PAR) Modelo 273A. 
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 Os experimentos de impedância eletroquímica foram realizados no  

potenciostato/galvanostato da EG&G Princeton Applied Research (PAR) 

Modelo 273A acoplado a um amplificador lock-in da EG&G Princeton 

Applied Research (PAR) modelo 5210. 

 Os experimentos com o eletrodo rotatório de disco e anel de 

platina foram realizados em um bi-potenciostato da Pine Instrument 

Company modelo AFRDE4, que foi acoplado a um modulador de 

velocidade de rotação também da Pine Instrument Company modelo 

AFMSRX. 

 Os espectros na região do UV-Visível foram obtidos no 

espectrofotômetro de feixe duplo da Perkin Elmer modelo Lambda 6. 

 
 
2.5 Síntese Eletroquímica da Polianilina 
 

Todos os filmes de polianilina foram sintetizados 

galvanostaticamente com uma densidade de corrente de 0,09 mA/cm2, 

em uma solução de anilina 0,5 M e H2SO4 1,5 M [24, 26-27]. O eletrodo 

de referência não foi utilizado pois não se tinha interesse em analisar o 

potencial obtido em função do tempo. Assim sendo, o cabo do eletrodo 

de referência foi conectado ao eletrodo auxiliar.  

A espessura do filme foi controlada pelo tempo de síntese, sem 

preocupações a cerca da medida dessas espessuras. Logo após a 

síntese o filme era lavado com água purificada (ver item 2.1), em 

seguida ele era imediatamente colocado na solução a ser analisada. 

Dessa forma, mantinha-se o filme sempre hidratado. 
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2.6 Análises por Voltametria Cíclica 
 

Todas as voltametrias cíclicas foram realizadas com uma 

velocidade de varredura de 50 mV/s no intervalo entre -0,2 V até 0,7 V 

vs. Ag/AgCl, KCl (sat.). O início da varredura ocorreu na direção 

negativa de potencial. Inicialmente foram realizados alguns 

experimentos em função da velocidade de varredura, verificou-se que 

com o valor de 50 mV/s era possível observar os processos redox que 

se pretendia analisar. A polianilina não sofre degradação nesse intervalo 

de potencial e no pH das soluções utilizadas [66].  

As voltametrias cíclicas foram realizadas em soluções de Cu(NO3)2 

com concentrações de 10-4 até 5 x 10-3 mol/L   utilizando-se o NaNO3  

10-1 mol/L como eletrólito suporte em pH = 5. Alguns experimentos 

foram realizados com a solução de Cu(NO3)2.3H2O 10-3 mol/L e NaNO3 

10-1 mol/L com pH entre 2 e 5 ajustados com solução de hidróxido de 

sódio 0,1 mol/L. 

Os filmes de polianilina foram analisados com diferentes 

espessuras, em Cu(NO3)2 10-3 mol/L e NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5.  

Os parâmetros acima também foram analisados com o eletrodo 

rotatório de disco e anel em diferentes velocidades de rotação. Fixou-se 

um potencial de +600 mV no anel para observar a oxidação dos íons 

Cu+ liberados do disco. Esse valor de potencial foi escolhido a partir das 

observações feitas nos voltamogramas, os quais indicaram que todos os 

processos redox ocorriam em potenciais abaixo de 600 mV. 

Todas as soluções foram borbulhadas com nitrogênio de alta 

pureza. Entretanto, em alguns experimentos variou-se o tempo de 

borbulhamento. 
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2.7 Medidas de Impedância Eletroquímica 

 
Os espectros de impedância eletroquímica foram obtidos com o 

eletrodo de disco de carbono vítreo recoberto com um filme de 

polianilina. Alguns espectros foram realizados com a superfície de 

carbono vítreo descoberta e comparados com os citados anteriormente 

para identificar os processos atribuídos à polianilina. 

Essas medidas foram realizadas em Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L e 

NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e também na solução de NaNO3                  

10-1 mol/L com pH = 5. 

As medidas de impedância eletroquímica foram realizadas no 

intervalo de freqüência de 100 mHz até 100 kHz com uma amplitude ac 

de 5 mV p. p. (ver item 1.1.2). Foram coletados 5 pontos por década de 

freqüência.  

O eletrodo foi potenciostaticamente polarizado por 30 segundos 

antes das medidas para estabilizar o filme, pois esse potencial também 

foi mantido fixo durante as medidas. Esse procedimento evita que, 

durante as medidas de impedância, ocorra modificações no filme devido 

à aplicação de potencial. Foi obtido um espectro de impedância para 

cada potencial atribuído a um processo de óxido-redução. Esses 

espectros foram obtidos duas vezes consecutivas para verificar a 

reprodutibilidade.  

 
 
2.8 Análises Espectroeletroquímicas na Região do          
UV-Visível 
 

Os espectros foram obtidos por reflectância na superfície de uma 

placa de platina recoberta com um filme de polianilina. Esses espectros 

foram comparados com os obtidos por reflectância diretamente na 
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superfície da placa de platina. Esses experimentos foram realizados na 

célula e no sistema descritos no item 2.3 (figura 14). 

Os experimentos foram realizados em Cu(NO3)2 5x10-3 mol/L e 

NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e também na solução de NaNO3            

10-1 mol/L com pH = 5. 

Os espectros foram obtidos na região entre 190 e 900 nm com 

uma velocidade de 300 nm/min. Utilizou-se uma fenda com abertura de 

4 nm. 

Inicialmente realizou-se uma voltametria cíclica para identificar os 

potenciais em que ocorrem os processos de óxido-redução. Em seguida, 

o espectro era obtido mantendo-se o potencial fixo. Entretanto, esse 

potencial permanecia fixo durante 30 segundos antes de sua obtenção 

para estabilizar o filme (ver item 2.7). Os espectros foram obtidos duas 

vezes consecutivas para verificar a reprodutibilidade.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

3. Resultados e Discussões 
 
3.1 Histórico dos Experimentos 
 
 Nesse estudo foi investigada a interação de cátions metálicos com 

a polianilina. Essa interação não foi observada na solução de nitrato de 

níquel, enquanto que na solução de nitrato de cobre ela foi inicialmente 

observada durante a voltametria cíclica de um filme de polianilina em 

uma solução de nitrato de cobre com pH = 5. Nesse voltamograma, a 

interação estava relacionada a um pico anódico que não podia ser 

atribuído a polianilina e nem ao processo Cu/Cu2+. 

A investigação dessa interação foi iniciada realizando-se a 

voltametria cíclica do filme de polianilina com diferentes espessuras, na 

solução de nitrato de cobre 10-3 mol/L e pH = 5. Nesse experimento 

verificou-se a disponibilidade de sítios no polímero, capazes de se 

ligarem aos íons H+, Cu+ e/ou Cu2+. 

Uma possível competição entre os íons H+ e os íons Cu+ e/ou Cu2+ 

pelos pares de elétrons não compartilhados dos átomos de nitrogênio da 

polianilina foi investigada nos experimentos realizados em soluções com 

diferentes valores de pH, mantendo-se constante a concentração de 

nitrato de cobre e a espessura do filme. Essa competição também foi 

estudada em solução aprótica (nitrato de cobre em metanol). Nessa 

solução também foi observado o pico atribuído a interação da polianilina 

com os íons Cu+ e/ou Cu2+, isso indicou que essa interação não 

depende dos íons H+. 

Os voltamogramas obtidos nos experimentos descritos acima 

foram comparados com os obtidos nos experimentos realizados em 

função da concentração dos íons Cu2+ na solução. Esses experimentos 
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tiveram o objetivo de confirmar a participação dos íons Cu+ e/ou Cu2+ no 

pico anódico atribuído à interação com a polianilina. 

Alguns experimentos foram realizados para verificar a estabilidade 

da interação entre os íons Cu2+ e/ou Cu+ e a polianilina durante a 

voltametria cíclica na solução do eletrólito suporte. Essa interação foi 

obtida durante a voltametria na solução de nitrato cobre que foi realizada 

de três maneiras. A primeira foi finalizada em 670 mV para verificar se 

os íons cobre permaneceram ligados na estrutura da polianilina após a 

ciclagem em todo o intervalo de potencial estudado. A segunda foi 

finalizada em -50 mV para verificar se o depósito de cobre metálico 

formado nesse potencial afeta o voltamograma obtido na solução de 

nitrato de sódio. Na última, fixou-se o potencial em -60 mV durante 3 

minutos após a sua finalização para formar um depósito de cobre 

metálico mais espesso do que o formado ao parar a voltametria nessa 

região de potencial. Após a voltametria na solução de nitrato de cobre, o 

filme foi lavado com água para retirar os íons Cu2+ de sua superfície, e 

para verificar se esses íons permaneceram ligados na estrutura da 

polianilina foi realizada uma voltametria cíclica na solução do eletrólito 

suporte (NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5). Esses voltamogramas 

mostraram que esses íons não permaneceram ligados na estrutura da 

polianilina. 

Para tentar manter os íons Cu2+ na estrutura da polianilina foram 

realizados três experimentos com o filme previamente ciclado na 

solução de nitrato de cobre: 1- depositou-se uma camada de lujol na 

superfície do filme de polianilina; 2- colocou-se uma pasta de grafite na 

superfície desse filme; 3- reduziu-se a polianilina com o intuito de fechar 

a sua estrutura. Os voltamogramas obtidos com esses filmes na solução 

do eletrólito suporte indicaram que os íons Cu2+ não permaneceram na 

estrutura da polianilina. Uma outra tentativa de se manter os íons Cu2+ 
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na estrutura da polianilina foi a de realizar o voltamograma em uma 

solução na qual esses íons são insolúveis. A solução escolhida foi a de 

fosfato de sódio com pH = 5. Entretanto o voltamograma obtido nessa 

solução apresentou outros picos que impossibilitou a interpretação dos 

resultados. 

Para tentar identificar a contribuição dos íons Cu+ e Cu2+, 

separadamente, aos processos redox de interação com a polianilina 

foram realizados experimentos com eletrodo rotatório de disco e anel. 

Uma outra tentativa foi através dos experimentos na solução contendo 

cloretos que estabilizam o íon Cu+. Esse último experimento não serviu 

para identificar a contribuição dos íons Cu+ pois o voltamograma 

apresentou outros picos que impossibilitou a interpretação dos 

resultados. 

Utilizou-se a impedância eletroquímica para investigar as 

atribuições feitas aos processos redox que ocorrem durante a 

voltametria cíclica do filme de polianilina na solução de nitrato de cobre 

realizada nos experimentos acima. Escolheu-se um circuito elétrico 

equivalente para representar os parâmetros eletroquímicos governados 

pela influência da interação dos íons H+, Cu+ e Cu2+ na estrutura da 

polianilina. 

Os espectros na região do UV-Visível foram realizados para 

investigar se as conhecidas propriedades espectroscópicas da 

polianilina dopada com íons H+ são observadas também durante os 

processos redox da polianilina que ocorrem durante a voltametria cíclica 

na solução de nitrato de cobre. Esses espectros foram realizados 

simultaneamente com a aplicação de um potencial. 

Na região do infravermelho também foram realizados alguns 

espectros, mas não foi possível observar nenhuma transição atribuída à 

interação da polianilina com os íons Cu+ e Cu2+. 
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3.2 Análise dos Processos Redox que Ocorrem na 
Superfície do Carbono Vítreo 
 
 A voltametria cíclica foi utilizada para investigar os processos 

redox. O voltamograma da figura 15 (a) foi obtido na solução do 

eletrólito suporte (NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5). Esse voltamograma 

indica que o eletrólito suporte não é eletroativo na superfície do carbono 

vítreo. A voltametria cíclica realizada na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L 

em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e borbulhada com nitrogênio durante 

três horas, apresenta apenas um par redox que é atribuído ao processo:   

Cu2+  +  2 e-      Cu 

Esse par redox é observado no voltamograma da figura 15 (b), o 

pico anódico ocorre em torno de 100 mV e o pico catódico em torno de   

-80 mV. Essa solução foi saturada com nitrogênio, pois na presença de 

oxigênio ocorre um decréscimo na área dos picos e surgem outros 

processos. (b)

 
 
 
 
 
 (a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de carbono vítreo nas soluções com pH = 5 e 
v = 50 mV/s (a) NaNO3 10-1 mol/L e (b) Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L. 
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3.3 Análise dos Processos Redox que Ocorrem na 
Polianilina 
 
 A técnica de voltametria cíclica foi utilizada para fazer uma análise 

inicial dos processos redox atribuídos a interação dos íons Cu+ e/ou 

Cu2+ com a polianilina. Nesses experimentos observou-se a influência 

da espessura do filme de polianilina, do pH das soluções e da 

concentração de nitrato de cobre no comportamento eletroquímico da 

polianilina. 

A disponibilidade de sítios no polímero, capazes de se ligarem aos 

íons H+, Cu+ e/ou Cu2+ foi investigada nos experimentos em que se 

variou a espessura do filme e manteve-se constante a concentração dos 

íons.  

Nos experimentos realizados em soluções com diferentes valores 

de pH investigou-se a possibilidade de haver uma competição entre os 

íons H+ e os íons Cu+ e/ou Cu2+ pelos pares de elétrons não 

compartilhados dos átomos de nitrogênio da polianilina. 

Os voltamogramas obtidos nos experimentos descritos acima 

foram comparados com os obtidos nos experimentos realizados em 

função da concentração dos íons Cu2+ na solução. 

 
 
3.3.1 Análise dos Filmes de Polianilina com Diferentes 

Espessuras 

 
 Os filmes de polianilina com diferentes espessuras foram obtidos 

variando-se o tempo de síntese. Os intervalos de tempo foram de 30, 

45, 60, 120 e 300 segundos, que correspondem a 180, 270, 360, 720, 

1800 μC, respectivamente. 
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Após a síntese, os filmes foram lavados com a água descrita no 

item 2.1 até a mudança da cor verde para violeta quando a polianilina 

está desprotonada. Em seguida, foi realizada a voltametria cíclica na 

solução de NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5. Esses voltamogramas podem 

ser observados na figura 16. Eles apresentam apenas um pico anódico 

que ocorre na faixa de 500 mV com o filme mais fino (270 μC) e na faixa 

de 600 mV com o filme mais espesso (1800 μC). 
(b) 3 

10 (μA) 
 

 
 (a)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução de NaNO3 10-1 mol/L 
com pH = 5 e v = 50 mV/s. Os filmes foram sintetizados com as seguintes cargas: (a)       
270 μC e  (b) 1800 μC. 
 

A figura 17 apresenta os voltamogramas obtidos com os filmes de 

polianilina de diferentes espessuras na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L 

em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5.  
(a)2

1
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 17: (As demais figuras se encontram na próxima página.) 
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Figura 17: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L 
em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s. Os filmes foram sintetizados com as 
seguintes cargas: (a) 180 μC, (b) 270 μC, (c) 360 μC, (d) 720 μC e (e) 1800 μC. 
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O sentido das setas nas figuras 16 e 17 representa o aumento ou 

decréscimo do tamanho dos picos a cada ciclo, enquanto que cada 

numeral representa um pico anódico.  

Todos os voltamogramas da figura 17 apresentam pelo menos três 

processos anódicos. O pico anódico 1 ocorre na faixa de 100 mV que é 

a região de potencial em que ocorre a oxidação do cobre metálico 

depositado diretamente na superfície do carbono vítreo [figura 15 (b)].  

A comparação entre os voltamogramas da figura 17 com os da 

figura 16 resulta na atribuição do pico anódico 3 à polianilina. Entretanto, 

o pico anódico 2 só ocorre durante a voltametria cíclica com o eletrodo 

recoberto com polianilina e na solução de nitrato de cobre mencionada 

neste item. Portanto, o pico anódico 2 pode ser resultante da interação 

entre os íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina. Observa-se também que 

esse pico possui um ombro em potenciais mais positivos indicando uma 

maior complexidade para esse processo. 

 Uma observação da área do pico anódico 1 nos voltamogramas da 

figura 17, mostra que ela diminui com o aumento da espessura do filme. 

Essa análise indica que uma menor quantidade de íons Cu2+ e/ou Cu+ 

atravessam os filmes mais espessos para se reduzirem diretamente na 

superfície do carbono vítreo. Isso pode ser um indicativo de que esses 

íons interagiram com o filme e por isso não chegaram na superfície do 

eletrodo. 

A área do pico anódico 2 do filme mais fino [figura 17 (a)] é menor 

do que a dos filmes mais espessos, isso indica que a polianilina participa 

desse processo e justifica a atribuição desse processo à interação dos 

íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina.  

Nos voltamogramas da figura 16 observa-se que o filme mais 

espesso apresenta o pico anódico 3 com uma área maior. Essa área 

decresce durante a varredura cíclica de potencial na solução do 
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eletrólito suporte [figura 16 (b)]. Entretanto, no voltamograma do filme 

mais fino essa área praticamente não varia durante a ciclagem       

[figura 16(a)]. Isto mostra que a lavagem com água dos filmes mais 

espessos não remove tão bem os íons H+ restantes da solução ácida 

usada na síntese da polianilina. Com a ciclagem que ocorreu em meio 

pouco ácido, ocorreu a saída desses íons da estrutura do polímero que  

foi evidenciada pela sucessiva perda de atividade. 

Quando a voltametria cíclica do filme mais espesso é realizada na 

solução de nitrato de cobre, a área do pico anódico 3 decresce e não é 

observada no último ciclo [figura 17 (e)]. Entretanto, esse pico é 

observado em todos os ciclos dos voltamogramas obtidos com os filmes 

mais finos. Isso provavelmente ocorreu porque no filme mais espesso 

existe uma quantidade maior de sítios de ligação da polianilina que 

foram preferencialmente coordenados com os íons Cu2+ e/ou Cu+. 

Durante a redução pode ter ocorrido a troca de íons H+ por íons 

Cu2+ e/ou Cu+ na estrutura da polianilina. Essa polianilina modificada é 

oxidada em potenciais menos positivos (pico anódico 2) do que a 

dopada com íons H+ (pico anódico 3).  

 
 
3.3.2 Voltametrias Cíclicas Realizadas em Soluções com 

Diferentes Valores de pH 

 
 Os experimentos foram realizados em soluções de Cu(NO3)2      

10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH entre 2 e 5. Esses 

experimentos também foram realizados na solução do eletrólito suporte 

com pH entre 2 e 5. O pH foi ajustado com a adição de ácido nítrico ou 

hidróxido de sódio 10-2 mol/L. 
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3.3.2.1 Voltametrias Cíclicas nas Soluções de pH = 2 e 3 

 
As figuras 18 (a)-(b) mostram os voltamogramas obtidos com o 

eletrodo de carbono vítreo na solução do eletrólito suporte com pH = 2 e 

na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 2, 

respectivamente.  

Esses voltamogramas são semelhantes aos obtidos nas soluções 

com pH = 3 e 5. Entretanto, o voltamograma obtido na solução de 

Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 2 [figura 18 (b)] 

apresenta um outro processo catódico em -200 mV. Esse processo pode 

ser atribuído à redução dos íons H+ presentes em maior quantidade 

nessa solução. Uma vez que esse processo não ocorre no 

voltamograma obtido na solução do eletrólito suporte, essa redução 

pode ter sido catalisada pelo filme de cobre metálico depositado na 

superfície do carbono vítreo ou pode estar associada a algum outro 

processo com os íons cobre. 

 
(b)1  

   
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de grafite na solução com pH = 2 e                
v = 50 mV/s (a) do eletrólito suporte e (b) na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3    
10-1 mol/L. 
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 As outras voltametrias cíclicas realizadas nas soluções com pH = 2 

foram obtidas com um filme de polianilina sintetizado com uma carga de 

270 μC. O voltamograma obtido na solução do eletrólito suporte é 

observado na figura 19 (a) e o voltamograma obtido na solução de 

Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L é observado na  figura 19 (b).  

  (b)1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução com pH = 2 e               
v = 50 mV/s (a) do eletrólito suporte e (b) na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 
mol/L. 
 
 
 As voltametrias cíclicas realizadas nas soluções com pH = 3 foram 

obtidas com um filme de polianilina sintetizado com uma carga de      

720 μC. O voltamograma da figura 20 (a) foi obtido na solução do 

eletrólito suporte e o voltamograma da figura 20 (b) foi obtido na solução 

de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L. 
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 (b)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)

 
 
 

 
 
Figura 20: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução com pH = 3 e               
v = 50 mV/s (a) do eletrólito suporte e (b) na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3     
10-1 mol/L. 
 
 

Os voltamogramas das figuras 19 (a) e 20 (a) apresentam mais 

processos redox do que o voltamograma obtido na solução do eletrólito 

suporte com pH = 5 observado na figura 16. Isso ocorreu porque a 

polianilina possui mais íons H+ em sua estrutura quando o pH da 

solução é igual a 2 ou 3. 

 Os voltamogramas obtidos nas soluções de nitrato de cobre com 

pH = 2 [figura 19 (b)] ou pH = 3 [figura 20 (b)] não apresentam o pico 

anódico 2 atribuído à interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina. 

Esses voltamogramas apresentam os processos redox da polianilina 

observados na solução do eletrólito suporte e o pico anódico 1 atribuído 

ao processo Cu/Cu2+.  

Na solução de nitrato de cobre com pH = 3, o pico anódico 1 

apresenta dois processos anódicos que ocorrem em potenciais muito 

próximos. Uma vez que a polianilina apresenta um certo grau de 

condutividade no pH dessa solução, um desses processos pode ser 
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atribuído ao processo Cu/Cu2+ que ocorre diretamente na superfície da 

polianilina condutora enquanto que o outro pode ter ocorrido na 

superfície do carbono vítreo. 

Nesses experimentos utilizou-se uma solução de nitrato de cobre          

10-3 mol/L. A solução com pH = 2 contém uma concentração de íons H+ 

em torno de 10-2 mol/L. Portanto, essa solução possui uma quantidade 

de íons H+ dez vezes maior que a quantidade de íons Cu2+. A solução 

com pH = 3 contem uma concentração de íons H+ em torno de            

10-3 mol/L que é praticamente igual à quantidade de íons Cu2+.  

Como nas soluções de nitrato de cobre em pH = 2 e 3 não se 

observa os processos redox atribuídos à interação dos íons Cu2+ e/ou 

Cu+ com a polianilina, podemos supor que os íons H+ se ligam 

preferencialmente à polianilina mesmo quando a sua concentração é 

semelhante a dos íons Cu2+. Isso indica que os íons H+ têm uma maior 

afinidade química pelos nitrogênios da estrutura da polianilina do que os 

íons Cu2+ e/ou Cu+. Além disso, fica evidente que existe uma 

competição entre esses íons pela coordenação com a polianilina. 

 
 
3.3.2.2 Voltametrias Cíclicas na Solução de pH = 4 

 
 Os voltamogramas obtidos com o eletrodo de carbono vítreo nas 

soluções do eletrólito suporte e na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em 

NaNO3 10-1 mol/L com pH = 4 foram semelhantes aos voltamogramas 

obtidos nas soluções com  pH = 5 que se encontram nas figuras 15 (a) e 

(b), respectivamente. 

 Com um filme de polianilina sintetizado com uma carga de 720 μC 

realizou-se a voltametria cíclica na solução do eletrólito suporte e na 

solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 4. Os 

voltamogramas obtidos apresentaram os mesmos processos redox 
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observados nos voltamogramas obtidos nas soluções com pH = 5 que 

se encontram nas figuras 16 e 17 (d). 

Os voltamogramas obtidos na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em 

NaNO3 10-1 mol/L com pH = 4 (figura 21) e pH = 5 [figura 17 (d)] 

apresentaram o pico anódico 2 atribuído a interação dos íons Cu2+ e/ou 

Cu+ com a polianilina. Entretanto, o pico anódico 3 atribuído à polianilina 

não decresce durante a varredura cíclica de potencial na solução de   

pH = 4 porque essa solução possui uma quantidade maior de íons H+ 

(veja o item 3.2.3). 

  
2 

3 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Figura 21: Voltamograma cíclico do filme de polianilina na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L 
em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 4 e v = 50 mV/s. 
 
 

As observações realizadas nos voltamogramas obtidos nas 

soluções de nitrato de cobre 10-3 mol/L com pH entre 2 e 5 indicam que 

a interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina somente ocorre nas 

soluções com pH = 4 ou 5. Nessas soluções a quantidade de íons H+ é 

em torno de 10-4 mol/L na solução de pH = 4 e 10-5 mol/L na solução de 

pH = 5. Portanto, a interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina 

somente ocorre quando a quantidade de íons H+ é de 10 a 100 vezes 

menor do que a quantidade de íons Cu2+.  
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Concluímos que os íons Cu2+ e/ou Cu+ competem com os íons H+ 

por sítios de coordenação da polianilina e que os íons H+ têm maior 

afinidade química pelos nitrogênios da polianilina do que os íons Cu2+ 

e/ou Cu+, pois não ocorre a interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a 

polianilina quando a concentração de íons H+ é igual ou maior (pH = 2 

ou 3, respectivamente) do que a concentração dos íons Cu2+ na solução. 

Os voltamogramas obtidos nas soluções de nitrato de cobre com 

pH = 2 e 3 apresentam o pico atribuído ao processo Cu/Cu2+ em torno 

de 100 mV e não apresentam o pico atribuído a interação dos íons   

Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina. Quando o pH da solução aumenta para 

4, ocorre um grande decréscimo do pico atribuído ao processo Cu/Cu2+ 

e surge o pico atribuído a interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a 

polianilina. A área do último pico é semelhante à área que o primeiro 

pico apresenta na solução de pH = 2 e 3. Essas observações indicam 

que ocorre uma rápida mudança na interação dos íons H+, Cu2+ e/ou Cu+ 

com a polianilina quando o pH da solução é aumentado de 3 para 4.  

Esse comportamento é semelhante ao que ocorre em uma 

titulação potenciométrica quando se atinge o ponto final da titulação. 

Portanto, a série de experimentos realizados em soluções com pH de 5 

até 2 é comparável a uma titulação da polianilina com íons H+. O final da 

titulação ocorreu quando a polianilina dopada com íons H+ tornou-se 

condutora. Nessa condição, a interação dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com os 

átomos de nitrogênios da polianilina é substituída pela interação com os 

íons H+ que possibilitou a realização do processo Cu2+/Cu em sua 

superfície. 
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3.3.3 Voltametrias Cíclicas Realizadas em Soluções com 

Diferentes Concentrações de Nitrato de Cobre 

 
As voltametrias cíclicas foram realizadas em soluções de Cu(NO3)2 

com concentrações entre 10-4 mol/L até 5 x 10-3 mol/L contendo NaNO3 

10-1 mol/L com pH = 5.  

Nesses experimentos utilizou-se um filme de polianilina sintetizado 

com uma carga de 720 μC. Essa opção se deve ao fato do 

voltamograma obtido com esse filme ter sido o mais reprodutivo em 

relação aos voltamogramas obtidos com os filmes mais finos que foram 

observados nas figuras 17 (a-d).  

Os voltamogramas das figuras 22 (a) e (b) foram obtidos nas 

soluções de nitrato de cobre 10-4 mol/L e 3 x 10-4 mol/L, 

respectivamente. Ao comparar esses voltamogramas observa-se que o 

aumento da concentração de nitrato de cobre provoca o aumento do 

pico anódico 2 e o decréscimo do pico anódico 3. 

O decréscimo do pico anódico 3 é atribuído à perda de 

eletroatividade da polianilina devido à saída de íons H+ e o aumento do 

pico anódico 2 a uma maior interação da polianilina com os íons Cu2+ 

e/ou Cu+. Portanto, o aumento do pico anódico 2 e o decréscimo do pico 

anódico 3 indicam que uma maior interação da polianilina com os íons 

Cu2+ e/ou Cu+ deve ter provocado a saída de íons H+ durante a 

varredura cíclica de potencial.  

Essas observações sugerem um processo de troca catiônica e 

uma competição entre esses íons pelos sítios de coordenação da 

polianilina. Essas conclusões também justificam os resultados obtidos 

nos experimentos realizados em função da espessura do filme de 

polianilina e do pH das soluções. 

 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução de Cu(NO3)2 contendo 
NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s: (a) nitrato de cobre 10-4 mol/L e (b) nitrato de 
cobre 3 x 10-4 mol/L. 
 
 

Além das alterações observadas nos processos 2 e 3, pode-se 

notar que no voltamograma obtido na solução de nitrato de cobre           

3 x 10-4 mol/L surge um processo catódico localizado em torno de      

170 mV. Esse processo também é observado nos voltamogramas 

obtidos com os filmes mais espessos e em concentrações mais 

elevadas de nitrato de cobre (10-3 mol/L) que são mostrados nas figuras 

17 (d) e 17 (e). 

O decréscimo do pico anódico 3 e o surgimento do processo 

catódico em torno de 170 mV estão associados ao aumento da 

espessura do filme e ao aumento da concentração de nitrato de cobre. 

Portanto, esse processo catódico pode ser atribuído à interação dos 

íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina em substituição aos íons H+. 

Como já foi citado no final do item 3.2.1, durante esse processo 

catódico pode ter ocorrido a troca de íons H+ por íons Cu2+ e/ou Cu+ na 

estrutura da polianilina. Essa polianilina modificada é oxidada em 

potenciais menos positivos (pico anódico 2) do que a dopada com íons 

H+ (pico anódico 3).  
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Em solução com concentração de nitrato de cobre ainda mais 

elevada (5 x 10-3 mol/L) obteve-se o voltamograma mostrado na       

figura 23. Observa-se que o aumento da concentração de nitrato de 

cobre provoca o aumento da área dos picos anódicos 1 e 2, o 

desaparecimento do pico anódico 3, o deslocamento do pico anódico 2 

para potenciais mais positivos e o surgimento de outros processos 

redox. 

Em experimentos anteriores o pico anódico 1 foi atribuído ao 

processo Cu/Cu2+ que ocorre diretamente na superfície da polianilina 

condutora ou do carbono vítreo. O aumento da área desse pico pode ser 

um indicativo de que nas soluções mais concentradas de nitrato de 

cobre a polianilina é dopada e adquire um certo grau de condutividade 

que possibilita a realização do processo Cu2+/Cu diretamente em sua 

superfície. Se essa hipótese for verdadeira, os demais processos redox 

podem ser atribuídos à polianilina dopada com os íons Cu2+ e/ou Cu+. 
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Figura 23: Voltamograma cíclico do filme de polianilina na solução de Cu(NO3)2                   
5 x 10-3 mol/L contendo NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s. 
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3.4 Estabilidade da Interação entre os Íons Cu2+ e/ou Cu+ e 
a Polianilina Durante a Voltametria Cíclica na Solução do 
Eletrólito Suporte 
 

Essa análise foi realizada com o filme de polianilina obtido com 

uma carga de 270 μC. Inicialmente, a voltametria cíclica foi realizada na 

solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5. Em 

seguida, esse filme foi lavado com água para retirar os íons Cu2+ de sua 

superfície, e para verificar se esses íons permaneceram ligados na 

estrutura da polianilina foi realizada uma voltametria cíclica na solução 

do eletrólito suporte (NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5). 

A voltametria na solução de nitrato cobre foi realizada de três 

maneiras. A primeira foi finalizada em 670 mV para verificar se os íons 

cobre permaneceram ligados na estrutura da polianilina após a ciclagem 

em todo o intervalo de potencial estudado. A segunda foi finalizada em   

-50 mV para verificar se o depósito de cobre metálico formado nesse 

potencial afeta o voltamograma obtido na solução de nitrato de sódio. 

Na última, fixou-se o potencial em -60 mV durante 3 minutos após a sua 

finalização para formar um depósito de cobre metálico mais espesso do 

que o formado ao parar a voltametria nessa região de potencial. 

A figura 24 (a) mostra o voltamograma obtido com um filme de 

polianilina que nunca esteve em contato com a solução de nitrato de 

cobre. Esse voltamograma é semelhante aos das figuras 24 (b) e (c) que 

foram obtidos na solução do eletrólito suporte após as voltametrias 

cíclicas finalizadas em 670 mV e -50 mV na solução de nitrato cobre, 

respectivamente. Portanto, os íons Cu2+ e/ou Cu+ não causam uma 

mudança permanente na polianilina durante as voltametrias cíclicas. 

Esses íons podem ter saído da estrutura da polianilina por serem 

solúveis na solução de nitrato de sódio.  
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(a)

(b)

 

(c)

Figura 24: Voltamogramas cíclicos do filme de polianilina na solução de NaNO3 10-1 mol/L 
com pH = 5 e v = 50 mV/s (a) antes da voltametria na solução de nitrato de cobre; (b) depois 
da voltametria na solução de nitrato de cobre que foi finalizada em 650 mV; (c) depois da 
voltametria na solução de nitrato de cobre que foi finalizada em -50 mV. 
 

 
Durante a fixação do potencial em -60 mV ocorreu depósito de 

cobre metálico, pois a voltametria cíclica na solução de nitrato de sódio 

apresenta o processo Cu/Cu2+ (pico anódico 1), ver figura 25.  

No primeiro ciclo observa-se um pico anódico muito largo e fora da 

escala de corrente utilizada. No segundo ciclo observa-se o pico  

anódico 1 e o pico anódico 2 em um potencial muito próximo de um 

terceiro processo anódico. Nos ciclos seguintes não aparece o pico 

anódico 1 e o terceiro processo anódico decresce mais rapidamente do 

que o segundo. O decréscimo dos dois últimos picos anódicos indica a 

saída dos íons Cu2+ e/ou Cu+ da estrutura da polianilina. 
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Figura 25: Voltamograma cíclico do filme de polianilina na solução de NaNO3 10-1 mol/L com 
pH = 5 e v = 50 mV/s, obtido após a finalização da voltametria cíclica na solução de nitrato 
de cobre e fixação do potencial em -60 mV durante 3 minutos. 
  
 

O experimento citado no parágrafo anterior também foi realizado 

com um filme de polianilina mais espessa (sintetizado com uma carga 

de 720 μC). O voltamograma desse filme obtido na solução de nitrato de 

cobre 10-3 mol/L [figura 17 (d)] não apresenta pico catódico na região de 

-60 mV portanto optou-se por fixar o potencial em -200 mV.               

O voltamograma obtido na solução de nitrato de sódio não apresentou o 

pico anódico 1, portanto não ocorreu depósito de cobre metálico. 

 O voltamograma obtido na solução de nitrato de sódio, com esse 

filme mais espesso, só apresenta o pico anódico 1 quando o potencial é 

fixado em -200 mV utilizando-se uma solução de nitrato de cobre mais 
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concentrada [Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5] 

ou quando o potencial é fixado em -300 mV na solução de nitrato de 

cobre menos concentrada (10-3 mol/L).  

 Portanto, nos filmes mais espessos a redução dos íons Cu2+ e/ou 

Cu+ ocorre em um potencial mais negativo (-300 mV) que indica uma 

redução mais difícil de ocorrer, talvez porque esses íons tenham 

dificuldade em atravessar o filme mais espesso para serem reduzidos na 

superfície do carbono vítreo.  

Esse processo só ocorre em -200 mV quando a concentração de 

nitrato de cobre é maior, talvez porque uma quantidade maior de íons 

Cu2+ e/ou Cu+ atravessem o filme. Uma outra hipótese é a dopagem da 

polianilina por esses íons. Essa polianilina se torna condutora e a 

redução ocorre em potenciais menos negativos. Essa hipótese também 

foi feita durante as análises dos voltamogramas realizados nas soluções 

mais concentradas de nitrato de cobre (item 3.2.3).  

Um outro experimento foi realizado para verificar se a interação 

dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina ocorre somente com a imersão 

na solução de nitrato de cobre. Um filme de polianilina ficou imerso 

durante 5 minutos e um outro durante 2 horas e 20 minutos. Em 

seguida, foram realizadas as voltametrias na solução de nitrato de sódio. 

Os voltamogramas obtidos não apresentaram o pico anódico 2, ver 

figuras 26 (a)-(b). Portanto, nesse experimento não ocorreu interação 

dos íons Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina. A imersão na solução de 

nitrato de cobre apenas aumentou um pouco as áreas dos processos 

redox do primeiro ciclo. 
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(a)
(b)

 
 
 
 
 
Figura 26: Voltamogramas cíclicos com (v = 50 mV/s) do filme de polianilina na solução de 
NaNO3 10-1 mol/L (pH = 5) após imersão na solução de Cu(NO3)2 10-3 mol/L em NaNO3     
10-1 mol/L (pH = 5) durante: (a) 5 minutos e (b) 2 horas e 20 minutos. 
 
 
3.5 Experimentos com Eletrodo de Disco e Anel 
 
 O objetivo desse experimento foi tentar identificar a contribuição 

dos íons Cu+ e Cu2+, separadamente, aos processos redox de interação 

com a polianilina. 

O eletrodo rotatório de disco e anel de platina foi utilizado. O anel 

foi fixado a um potencial de +600 mV para observar a oxidação dos íons 

Cu+ liberados do disco durante a rotação que variou entre 100 e       

1000 rpm (rotações por minuto). A análise foi realizada com dois filmes 

de diferentes espessuras, ambos na solução de nitrato de cobre             

5 x 10-3 mol/L com pH = 5. Os resultados obtidos serão comparados com 

os resultados do item 3.2 que foram obtidos com o eletrodo estacionário 

de carbono vítreo. 

 
 
3.5.1 Experimentos Realizados na Solução do Eletrólito 

Suporte 

  
Inicialmente os voltamogramas foram obtidos sem o filme de 

polianilina na superfície do disco e na solução do eletrólito suporte 

(NaNO3 10-1 mol/L) com pH = 5. Esses voltamogramas foram obtidos 

com o eletrodo parado e também com o eletrodo girando a 1000 rpm. 
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Os dois voltamogramas não apresentaram processos redox [figura       

27 (a)], portanto não houve a formação de nenhuma espécie para ser 

oxidada no anel. Isso justifica a ausência de picos anódicos no 

voltamograma da figura 27 (b) que relaciona a corrente do anel versus o 

potencial do disco. 
 (a) 

(b) 

 

 
 

Figura 27: Voltamogramas cíclicos do eletrodo rotatório de disco e anel de platina na 
solução de NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s: (a) corrente do disco versus o 
potencial do disco parado (acima) e girando a 1000 rpm (abaixo) e (b) corrente do anel 
versus o potencial do disco. 
 
 

As voltametrias cíclicas também foram realizadas com um filme de 

polianilina sintetizado no disco com uma carga de 720 μC.               

O voltamograma da figura 28 (a) que foi obtido com o eletrodo parado, 

apresenta o pico anódico 3 atribuído a polianilina que também foi 

observado no voltamograma da figura 16. Entretanto, as correntes dos 

demais processos são maiores no voltamograma obtido com o eletrodo 

de platina em relação ao obtido com o eletrodo de carbono vítreo. 

No voltamograma da figura 28 (b) observa-se que a rotação 

provoca o aumento da área do pico anódico em torno de  520 mV e o 

surgimento de um outro pico anódico em torno de 450 mV. Esse 

comportamento também foi observado no item 3.2.2 quando o pH da 

solução abaixou de 4 para 3 [figuras 20 (b) e 21]. Essas observações 

indicam que durante a rotação ocorreu a entrada de uma maior 

quantidade de íons H+ na estrutura da polianilina. Portanto, conclui-se 

que nesse processo ocorreu o transporte de íons H+ que participam dos 

processos redox da polianilina. 
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O voltamograma do anel apresenta um processo anódico na 

região entre -50 e -200 mV (figura 29). Esse processo pode ser atribuído 

à oxidação do peróxido de oxigênio resultante da redução do oxigênio 

molecular no disco. Essa redução deve ter sido catalisada pela 

polianilina e pode estar associada ao processo catódico em -200 mV 

presente no voltamograma da polianilina das figuras 28 (a)-(b). Esse 

processo redox não ocorre quando a voltametria cíclica é realizada com 

um filme de polianilina na solução de nitrato de cobre. Portanto, os 

processos redox dos íons cobre impedem esse processo. 

 
(b) 

 

 
(a)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 28: Voltamogramas cíclicos da corrente do disco versus o potencial do disco na 
solução de NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s: (a) eletrodo parado e (b) eletrodo 
girando a 1000 rpm. 
 

 
 

 

 
Figura 29: Voltamograma cíclico da corrente do anel versus o potencial do disco na solução 
de NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s.          
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3.5.2 Experimentos Realizados na Solução de Nitrato de Cobre 
 
 Inicialmente os voltamogramas foram obtidos na superfície do 

eletrodo de disco sem o filme de polianilina e na solução de Cu(NO3)2    

5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5.  

Uma diferença marcante foi observada entre os voltamogramas 

obtidos com o eletrodo de carbono vítreo [figura 15 (b)] e com o eletrodo 

de platina (figura 30), mesmo saturando-se a solução com N2 o 

voltamograma do eletrodo de platina ainda apresenta uma pequena 

atividade eletroquímica associada à presença de oxigênio residual na 

solução. Isso foi comprovado borbulhando gás oxigênio nessa solução. 

Portanto, o voltamograma obtido com o eletrodo de platina apresenta o 

par redox atribuído ao processo Cu2+/Cu e outros processos redox em 

potenciais mais positivos que podem ser atribuídos aos processos redox 

do oxigênio coordenado com íons Cu2+ e/ou Cu+ catalisados na 

superfície da platina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 30: Voltamograma cíclico da corrente do disco versus o potencial do disco parado na 
solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com  pH = 5 e v = 50 mV/s. 
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O voltamograma obtido com o eletrodo de disco girando a       

1000 rpm apresenta três processos catódicos [figura 31 (a)], o primeiro é 

uma pequena onda que se inicia em torno de 300 mV, o segundo se 

inicia em torno de 60 mV, o terceiro e maior deles se inicia em torno de 

0 mV. Observa-se apenas um pico anódico em torno de 280 mV e um 

ombro em um potencial mais positivo. Em todos esses processos foram 

formados íons Cu+, pois nesses potenciais observam-se processos 

anódicos no voltamograma da corrente do anel versus o potencial do 

disco [figura 31 (b)]. 

A onda catódica que se inicia em torno de 300 mV pode estar 

associada ao ombro que ocorre no voltamograma do disco e ao pico 

anódico que é observado no voltamograma da corrente do anel versus o 

potencial do disco nessa região de potencial.  

O processo anódico associado ao pico catódico que se inicia em 

torno de 60 mV não é observado no voltamograma do disco. Entretanto, 

no voltamograma da corrente do anel versus o potencial do disco 

observa-se um processo anódico nessa região de potencial que deve 

estar associado a esse pico catódico.  

O pico catódico que se inicia em 0 mV é atribuído ao processo 

Cu2+/Cu e está associado ao pico anódico que ocorre em torno de      

280 mV.  

Comparando-se o voltamograma do eletrodo de disco parado 

(figura 30) com o voltamograma desse eletrodo girando a 1000 rpm 

[(figura 31 (a)], observa-se que a rotação fez crescer a corrente do pico 

catódico entre 0 e -200 mV que é atribuído ao processo Cu2+/Cu que 

conseqüentemente ocasionou o aumento da área do pico anódico 

associado em torno de 280 mV. Isso indica que uma maior quantidade 

de íons cobre são reduzidos a cobre metálico na superfície do disco e 

posteriormente são oxidados. 
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Figura 31: Voltamogramas cíclicos do eletrodo rotatório de disco e anel de platina obtido na 
solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com  pH = 5 e v = 50 mV/s (a) 
corrente do disco versus o potencial do disco girando a 1000 rpm (b) corrente do anel versus 
o potencial do disco. 
  
 
 

Os voltamogramas da figura 32 foram obtidos com o eletrodo de 

disco recoberto com um filme de polianilina sintetizado com uma carga 

de 720 μC. As voltametrias cíclicas foram realizadas com o eletrodo 

parado e na solução de Cu(NO3)2  5 x 10-3 mol/L em NaNO3  10-1 mol/L 

com   pH = 5. 
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 Enquanto que o voltamograma da figura 32 (a) foi obtido durante 

ciclagens consecutivas entre 700 mV e -200 mV, o voltamograma da 

figura 32 (b) foi iniciado em 700 mV e ciclado em diferentes intervalos 

que foram acrescidos de 100 mV a cada ciclo. Assim, o primeiro ciclo foi 

de 700 mV até 600 mV e o último ciclo foi de 700 mV até -200 mV. 

 Algumas diferenças são observadas quando se compara os 

voltamogramas da figura 32 com o voltamograma da figura 23 que foi 

obtido com o eletrodo de carbono vítreo. Esses voltamogramas foram 

obtidos nas mesmas condições, entretanto observa-se que a corrente 

catódica do processo 1 em torno de -200 mV ocorre com uma 

intensidade maior quando o voltamograma é obtido com o eletrodo de 

carbono vítreo. Isso ocasionou o aumento do pico anódico 1 em torno de 

120 mV, pois ele está associado ao processo catódico 1. Esses 

aumentos não ocorrem quando existe oxigênio na solução. Portanto, 

esse processo redox é influenciado pelo oxigênio residual da solução 

quando a voltametria cíclica é realizada com o eletrodo de platina 

recoberto com polianilina. Nos dois voltamogramas observa-se que 

durante a voltametria cíclica ocorre o decréscimo do pico anódico 2 em 

torno de 300 mV e o surgimento de outros picos anódicos em potenciais 

mais positivos. 

Os voltamogramas da figura 33 foram obtidos com diferentes 

velocidades de rotação. Com o aumento da velocidade de rotação e no 

intervalo de ciclagem entre 700 mV e -200 mV os picos catódicos e 

anódicos se deslocam para potenciais mais positivos e ocorre um 

aumento da corrente catódica do processo 1 em torno de -200 mV. Esse 

processo pode ser atribuído a formação de cobre metálico pois ele está 

relacionado ao grande aumento da área do pico anódico 1 que foi 

atribuído ao processo Cu/Cu2+ (ver ítem 3.2.1). 
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Figura 32: Voltamogramas cíclicos obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s, da corrente do disco versus o potencial do disco de 
platina parado e recoberto com um filme de polianilina. (a) ciclagens entre -200 e 700 mV (b) 
ciclagem de 700 até -200 mV, cada ciclo foi acrescido de 100 mV. 

(a) 

1 2 

3 

1 

2 

2'

(b)

 
 
O pico catódico 3 está associado aos picos anódicos no intervalo 

entre 100 mV e 700 mV. Os picos anódicos em torno de 450 mV e     

520 mV foram atribuídos a interação dos íons H+ com a polianilina na 

figura 28 (b). Eles crescem com o aumento da velocidade de rotação e 

são observados apenas nesse intervalo. Entretanto, o pico anódico em 

torno de 520 mV também pode ser observado no intervalo de 0 mV até 

700 mV. Esses picos podem estar sobrepostos pelos picos que 

aparecem nos intervalos maiores.  

O aparecimento e crescimento dos picos anódicos em torno de 

450 mV e 520 mV ocorrem simultaneamente com o decréscimo e 

desaparecimento de duas ondas anódicas que ocorrem em potenciais 

menos positivos no intervalo de 100 mV até 700 mV. Durante a rotação 

deve ter ocorrido um aumento no transporte dos íons H+ e Cu2+ para a 

superfície da polianilina, entretanto nessas condições a polianilina 

apresentou uma maior afinidade pelos íons H+. 

O pico catódico 3 não pode ser atribuído à redução dos íons Cu2+ 

porque não houve liberação de íons Cu+ para o anel nessa região de 

potencial (ver voltamograma da figura 34). Entretanto, pode-se atribuir a 
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redução da polianilina dopada com íons Cu2+ e/ou H+ ao pico catódico 3, 

pois ele está associado aos picos anódicos em torno de 450 mV e     

520 mV que foram atribuídos à oxidação da polianilina dopada com    

íons H+.  

As observações dos dois últimos parágrafos indicam que o pico 

catódico 3 também está associado às duas ondas anódicas que ocorrem 

em torno de 200 mV e 300 mV e que essas ondas podem ser atribuídas 

à oxidação da polianilina dopada com íons Cu2+. O desaparecimento 

dessas ondas que ocorrem simultaneamente com o aparecimento dos 

picos anódicos (em torno de 450 mV e 520 mV) atribuídos à interação 

dos íons H+ com a polianilina, indicam novamente um processo de troca 

catiônica que foi sugerido no último parágrafo do item 3.2.1 e que foi 

observado nos experimentos realizados em função da concentração de 

nitrato de cobre (item 3.2.3). 

No voltamograma do anel na figura 34 observa-se que na região 

de potencial do pico catódico 2 houve liberação de íons Cu+ do disco. 

Portanto, o pico catódico 2 pode ser atribuído ao processo Cu2+/Cu que 

ocorre na estrutura da polianilina. Entretanto, o pico catódico 2 também 

pode ser resultante de uma nova redução da polianilina que foi 

inicialmente reduzida no processo catódico 3. 

Nos voltamogramas da figura 33 observa-se que no intervalo de    

0 mV até 700 mV o pico catódico 2 está associado aos picos      

anódicos 2 e 2'. Com o aumento da velocidade de rotação, a área do 

pico anódico 2 diminui enquanto que a área do pico anódico 2' aumenta. 

Uma vez que esse comportamento também foi observado nos picos 

anódicos associados ao pico catódico 3, pode-se atribuir a oxidação da 

polianilina dopada com íons Cu2+ ao pico anódico 2. Entretanto a região 

de potencial em que ocorre o pico anódico 2' não  permite atribui-lo a 

oxidação da polianilina dopada com íons H+. 
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Para indentificar o processo anódico associado ao processo 

Cu2+/Cu que ocorre na estrutura da polianilina e que foi atribuído ao pico 

catódico 2, deve-se observar que no intervalo em que ocorre o pico 

catódico 2 (700 mV até -100 mV) a área do pico anódico 2 é bem maior 

do que a área do pico anódico 2'. É necessário observar também que no 

intervalo de 700 mV até -200 mV, em que ocorre o processo catódico 1 

(Cu2+/Cu na superfície condutora), a área do pico anódico 2 aumenta 

ainda mais nesse intervalo e sobrepõe o pico anódico 2'. Essas 

observações indicam que o processo anódico 2 pode também estar 

associado ao processo Cu/Cu2+ que ocorre na estrutura da polianilina. 

A redução dos íons  Cu2+ ocorre de acordo com o mecanismo: 

Cu2+ +  e-        Cu+

Cu+  +  e-        Cu 

Os íons Cu+ formados na estrutura da polianilina podem ter interagido 

com sítios específicos desse polímero. Essa polianilina modificada pode 

ter sido reduzida no pico catódico 2 e oxidada no pico anódico 2'. 

As atribuições feitas aos pares redox se encontram na tabela 1 

abaixo. 
 

Tabela 1: Atribuições feitas aos pares redox da polianilina observados nos 
voltamogramas obtidos com o eletrodo rotatório de disco e anel na solução de 
Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5. 

 

PAR    REDOX PROCESSO 
Catódico 1 / Anódico 1 Cu                Cu2+   +   2e-

Catódico 2 / Anódico 2 Polianilina (Cu2+/Cu) / Polianilina (Cu/Cu2+)  

Catódico 2 / Anódico 2' Redução Polianilina (Cu+) / Oxidação da polianilina (Cu+) 

Catódico 3 / Ondas 
Anódicas em torno de 

450 mV e 520 mV 
 

Catódico 3 / Ondas 
Anódicas em torno de 

200 mV e 300 mV 
 

Catódico 3 / Anódico 2 

Redução Polianilina (H+) / Oxidação Polianilina (H+) 
 
 

Redução Polianilina (Cu2+) / Oxidação Polianilina (Cu2+) 
 
 

Redução Polianilina (Cu2+) / Oxidação Polianilina (Cu2+) 
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Figura 33: (As demais figuras se encontram na próxima página.) 
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Figura 33: Voltamogramas cíclicos obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s, da corrente do disco versus o potencial do disco de 
platina recoberto com polianilina e girando a: (a) 100 rpm (b) 300 rpm (c) 500 rpm (d)       
700 rpm (e) 1000 rpm. 
 
 
 

 

 

 
Figura 34: Voltamograma cíclico obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s da corrente do anel versus o potencial do disco girando 
a 1000 rpm. 
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3.5.3 Experimentos Realizados com um Filme de Polianilina 

mais Espesso 
  

O voltamograma da figura 35 foi obtido com o eletrodo de disco 

recoberto com um filme de polianilina mais espesso (sintetizado com 

uma carga de 1800 μC). Esse voltamograma foi obtido com o eletrodo 

parado e na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L 

com pH = 5.  

No voltamograma da figura 35 observa-se apenas uma pequena 

onda na região de potencial do processo anódico 1 que foi atribuído ao 

processo Cu/Cu2+ que ocorre na superfície do eletrodo (ver item 3.2.1). 

Isso indica que uma menor quantidade de íons Cu2+ atravessam um 

filme mais espesso para se reduzirem na superfície do eletrodo. Esse 

comportamento também foi observado com os filmes mais espessos 

depositados na superfície do carbono vítreo (ver item 3.2.1).  

No voltamograma da figura 35 observa-se também que os picos 

anódicos 2 e 2' ocorrem com maior intensidade do que no voltamograma 

obtido com um filme de polianilina mais fino (figura 32). Essa 

observação indica mais uma vez que esses picos podem ser atribuídos 

a processos que  envolvem a participação da polianilina (ver item 3.4.2).  

Comparando-se novamente os voltamogramas obtidos com os 

filmes de diferentes espessuras (figuras 32 e 35), observa-se que a área 

do pico anódico 2' teve um aumento maior do que a área do pico  

anódico 2 quando o voltamograma foi obtido com o filme mais espesso. 

Uma vez que no item 3.4.2 atribuiu-se a participação dos íons Cu+ 

apenas ao processo anódico 2', então essa última observação indica 

que a polianilina deve ter uma afinidade maior pelos íons Cu+ em 

relação aos íons Cu2+ que participam apenas do processo anódico 2. 
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No voltamograma obtido com o filme mais espesso (figura 35) 

observa-se também que ocorre um alargamento dos picos catódicos      

2 e 3 em relação ao voltamograma obtido com um filme mais fino    

(figura 32). Isso indica que na região de potencial entre os picos 

catódicos 2 e 3 ocorrem mais de dois processos. Inclusive isso foi 

previsto no item 3.4.2 quando se atribuiu mais de um processo para 

cada um desses picos catódicos.  
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Figura 35: Voltamograma cíclico obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com pH = 5 e v = 50 mV/s, da corrente do disco versus o potencial do disco de 
platina parado e recoberto com um filme de polianilina sintetizado com uma carga de     
1800 μC. 
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3.6 Experimentos de Impedância Eletroquímica 
 

Utilizou-se a impedância eletroquímica para investigar as 

atribuições feitas aos processos redox que ocorrem durante a 

voltametria cíclica do filme de polianilina na solução de nitrato de cobre. 

Essas medidas foram realizadas na solução de Cu(NO3)2                    

5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L com  pH = 5 e também na solução 

do eletrólito suporte (NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5).  

Nesses experimentos utilizou-se um filme de polianilina sintetizado 

com uma carga de 720 μC. Essa opção se deve ao fato do 

voltamograma obtido com esse filme ter sido o mais reprodutivo em 

relação aos voltamogramas obtidos com os filmes mais finos que foram 

observados nas figuras 17 (a-d).  

Escolheu-se um circuito elétrico equivalente para representar os 

parâmetros eletroquímicos governados pela influência da interação dos 

íons H+, Cu+ e Cu2+ na estrutura da polianilina. 

 
 
3.6.1 Representação Gráfica dos Resultados 

 
 Os resultados das medidas de impedância foram representados 

em diagrama de Nyquist (Z imaginário versus Z real) e gráficos de Bode 

(ângulo de fase versus logaritmo da freqüência). Os valores de 

impedância também foram representados graficamente na forma de 

admitância. As figuras de número 36 até 39 apresentam os gráficos de 

Nyquist e Bode para as medidas realizadas com o eletrodo de carbono 

vítreo sem polianilina.  

Nos gráficos de impedância das figuras 36 e 38, observa-se que 

os valores de impedância são maiores para os potenciais mais positivos. 

Nesses gráficos observa-se também que os valores de impedância 
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obtidos na solução de nitrato de cobre são maiores do que os obtidos na 

solução do eletrólito suporte, exceto para a curva obtida em 100 mV. 

Nesse potencial observa-se na voltametria cíclica o processo redox dos 

íons cobre que ocorre na superfície do eletrodo de carbono vítreo. Isso 

indica que um grande abaixamento dos valores de impedância pode ser 

atribuído a um processo de transferência de elétrons que ocorre na 

superfície do eletrodo. 

Nos gráficos de Bode das figuras 37 e 39, observa-se que os 

valores dos ângulos de fase são maiores para os potenciais mais 

positivos.  A maior diferença que existe entre esses dois gráficos está na 

curva obtida em 100 mV, que na solução de nitrato de cobre apresenta 

ângulos de fase bem menores do que na solução do eletrólito suporte. 

Esses baixos valores dos ângulos de fase podem ser atribuídos ao 

processo redox dos íons cobre que ocorre na superfície do eletrodo de 

carbono vítreo e nesse potencial. Entretanto, as curvas obtidas nos 

potenciais mais positivos e no intervalo de freqüência de 10 a 10000 Hz, 

apresentam ângulos de fase maiores nas medidas realizadas na solução 

de nitrato de cobre do que na solução do eletrólito suporte.  

No item 1.1.2.2 comentou-se que no gráfico de Bode uma 

resistência pura é representada por um ângulo de fase constante de 0o,  

uma capacitância pura por um ângulo de fase constante de 90o e a 

impedância de Warburg por um ângulo de fase constante de 45o. Nos 

gráficos de Bode das figuras 37 e 39 observa-se a existência de ângulos 

de fase constantes e com valores próximos a 60o em uma pequena 

região de baixa freqüência que podem ser atribuídos a componentes 

capacitivos. Na curva obtida em 100 mV da figura 39 observa-se que na 

região de baixa freqüência ocorrem ângulos de fase constantes e com 

valores próximos a 45o (impedância de Warburg), que é resultante da 

difusão dos íons cobre que ocorre durante o processo redox. 
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Figura 36: Gráfico de impedância obtido na solução de NaNO3 10-1 mol/L com o eletrodo de 
carbono vítreo potenciostaticamente carregado em diferentes potenciais. 
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Figura 37: Gráfico de Bode obtido na solução de NaNO3 10-1 mol/L com o eletrodo de 
carbono vítreo potenciostaticamente carregado em diferentes potenciais. 
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Figura 38: Gráfico de impedância obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com o eletrodo de carbono vítreo potenciostaticamente carregado em diferentes 
potenciais. 
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Figura 39: Gráfico de Bode obtido na solução de Cu(NO3)2  5 x 10-3 mol/L em NaNO3          
10-1 mol/L com o eletrodo de carbono vítreo potenciostaticamente carregado em diferentes 
potenciais. 
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Os gráficos de Nyquist e Bode que representam as medidas 

realizadas com o eletrodo recoberto com polianilina são apresentados 

nas figuras de número 40 até 43. 

Assim como nos gráficos de impedância obtidos com o eletrodo de 

carbono vítreo (figuras 36 e 38), os gráficos de impedância das figuras 

40 e 42 também apresentam valores maiores de impedância para os 

potenciais mais positivos e os valores de impedância obtidos na solução 

de nitrato de cobre também são maiores do que os obtidos na solução 

do eletrólito suporte. Isso indica que o aumento dos valores de 

impedância pode ser atribuído ao aumento do estado de oxidação da 

polianilina. 

Inclusive é interessante ressaltar que os valores de impedância 

obtidos nas duas soluções com o eletrodo recoberto com polianilina são 

menores do que os obtidos com o eletrodo de carbono vítreo. Essas 

observações indicam que a polianilina facilitou o transporte de carga na 

interface com o eletrodo devido à mobilidade de íons e transferência de 

elétrons em sua estrutura. 

As curvas dos gráficos de Bode obtidas com o eletrodo recoberto 

com polianilina (figuras 41 e 43) apresentam pelo menos duas ondas, 

uma na região de 1 a 10 Hz e a outra na região entre 100 e 10000 Hz.  

Cada uma dessas ondas pode ser atribuída a um determinado processo 

que está associado a uma constante de tempo específica. 

No gráfico de Bode obtido na solução do eletrólito suporte com um 

filme de polianilina (figura 41) observa-se que as curvas obtidas em 250 

e 400 mV apresentam valores de ângulos de fase constantes em torno 

de 80o na região de baixa freqüência que indica a existência de um 

componente capacitivo. Na região de alta freqüência essas curvas 

apresentam valores de ângulos de fase constantes em torno de 0o que 

indica a existência de um componente resistivo. As curvas obtidas em 
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potenciais mais positivos (500 e 700 mV) não apresentam o componente 

resistivo devido aos processos redox que ocorrem na estrutura da 

polianilina e que foram observados no voltamograma da figura 16. 

Na região de baixa freqüência as curvas citadas no parágrafo 

anterior (figura 41) apresentam um patamar com ângulos de fase 

semelhantes àqueles obtidos com o eletrodo de carbono vítreo      

(figura 37). Essa observação indica que o trecho das curvas obtidas 

nessa região de baixa freqüência pode ser atribuído aos processos que 

ocorrem na interface eletrodo/polianilina e o trecho das curvas obtidas 

nas freqüências acima de 10 Hz pode ser atribuído aos processos que 

ocorrem na polianilina e na interface polianilina/solução. 

No gráfico de Bode obtido na solução do eletrólito suporte     

(figura 41) observa-se que na região de baixa freqüência (0,1 a 10 Hz) 

todas as curvas apresentam ângulos de fase semelhantes exceto a 

curva obtida em 500 mV que apresenta ângulos de fase menores. Isso 

pode ser atribuído ao processo de transferência de elétrons que ocorre 

na interface eletrodo/polianilina e que está associado ao pico anódico 

observado nesse potencial no voltamograma da figura 16.  

No gráfico de Bode analisado no parágrafo anterior observa-se 

que na região de maior freqüência (10 a 10000 Hz) os valores dos 

ângulos de fase aumentam com o aumento do potencial. Isso indica que 

o aumento dos valores dos ângulos de fase pode ser atribuído ao 

aumento do estado de oxidação da polianilina. Observa-se também que 

as curvas obtidas em 250 e 400 mV apresentam ângulos de fase 

semelhantes e que esses valores aumentam subitamente em 500 mV. 

Esse aumento súbito pode ser atribuído ao pico anódico que ocorre 

nesse potencial. 

A curva de impedância obtida na solução de nitrato de cobre em 

100 mV com o eletrodo de carbono vítreo (figura 38) é semelhante à 
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curva equivalente obtida com o eletrodo recoberto com polianilina  

(figura 42). A diferença entre essas curvas somente pode ser observada 

nos gráficos de Bode (figuras 39 e 43). Essa diferença é mais evidente 

no intervalo de freqüência acima de 1 Hz, que pode ser atribuída à 

participação da polianilina nesse processo. A semelhança que existe no 

intervalo de freqüência abaixo de 1 Hz é atribuída ao processo redox 

dos íons cobre. Essas observações podem ser indicativas de que o pico 

anódico que ocorre em 100 mV pode ter a contribuição também da 

oxidação da polianilina. 

No gráfico de Bode obtido na solução de nitrato de cobre com um 

filme de polianilina (figura 43) observa-se que na região de alta 

freqüência as curvas obtidas em potenciais acima de 400 mV não 

apresentam o componente resistivo devido aos processos redox que 

ocorrem na estrutura da polianilina e que foram observados no 

voltamograma da figura 17. Neste gráfico observa-se também que na 

região de baixa freqüência (0,1 a 10 Hz) todas as curvas apresentam 

ângulos de fase semelhantes exceto as curvas obtidas em 100 e 500 

mV que apresenta ângulos de fase menores. Esse decréscimo dos 

valores dos ângulos de fase já foi observado e citado na análise do 

gráfico da figura 39 para a curva obtida em 100 mV e na análise do 

gráfico da figura 41 para a curva obtida em 500 mV. Portanto, nesse 

intervalo de freqüência não se observa a interação dos íons cobre com a 

polianilina. 

 Assim como no gráfico de Bode obtido com um filme de polianilina 

na solução do eletrólito suporte (figura 41), no gráfico obtido na solução 

de nitrato de cobre (figura 43) observa-se que na região de maior 

freqüência (10 a 10000 Hz) os valores dos ângulos de fase aumentam 

com o aumento do potencial. Isso indica que o aumento dos valores dos 

ângulos de fase pode ser atribuído ao aumento do estado de oxidação 
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da polianilina. Observa-se também que as curvas obtidas em 100 e   

250 mV apresentam ângulos de fase semelhantes e que esses valores 

aumentam subitamente em 400 mV. Esse aumento súbito pode ser 

atribuído ao pico anódico que ocorre nesse potencial. 
Disco de carbono vítreo / PANI
NaNO3 0,1 M

 

Figura 40: Gráfico de impedância obtido na solução de NaNO3 10-1 mol/L com um filme de 
polianilina e potenciostaticamente carregado em diferentes potenciais. 
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Figura 41: Gráfico de Bode obtido na solução de NaNO3 10-1 mol/L com um filme polianilina 
e potenciostaticamente carregado em diferentes potenciais. 
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Figura 42: Gráfico de impedância obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com um filme de polianilina e potenciostaticamente carregado em diferentes 
potenciais. 
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Figura 43: Gráfico de Bode obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3          
10-1 mol/L com um filme de polianilina e potenciostaticamente carregado em diferentes 
potenciais. 
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 As figuras 44 e 45 apresentam os valores de impedância  

representados graficamente na forma de admitância. Ao contrário dos 

diagramas de Nyquist obtidos nesse experimento, nos gráficos em 

admitância é possível observar os semicírculos devido à separação 

das constantes de tempo que estão relacionadas aos diferentes 

processos que ocorrem na estrutura da polianilina e nas interfaces 

eletrodo/polianilina e polianilina/solução. 

No gráfico de admitância que representa os resultados obtidos na 

solução do eletrólito suporte (figura 44) observa-se que as curvas não 

são formadas por um semicírculo perfeito, portanto cada curva deve 

possuir pelo menos dois semicírculos que podem estar sobrepostos.     

A curva obtida em 700 mV possui um pequeno semicírculo na região de 

baixa freqüência, enquanto que as curvas obtidas em  250 mV e 400 mV 

possuem um pequeno semicírculo na região de alta freqüência. 

No gráfico de admitância citado no parágrafo anterior observa-se 

que a curva obtida em 500 mV é a que possui menores valores de 

admitância imaginária para todos os semicírculos. Como já foi citado, na 

região de alta freqüência o gráfico de Bode apresenta um aumento 

súbito nos valores de ângulo de fase dessa curva (figura 41). Uma vez 

que nesse potencial ocorre o pico  anódico 3 que foi atribuído a 

oxidação da polianilina devido à saída de íons H+ de sua estrutura, a 

diminuição dos valores de admitância imaginária e o aumento dos 

valores dos ângulos de fase podem ser atribuídos a esse processo. 

No gráfico de admitância que representa os resultados obtidos na 

solução de nitrato de cobre (figura 45), observa-se que a curva obtida 

em 400 mV é a que apresenta mais nitidamente dois semicírculos. 

Inclusive essa curva é a que possui menores valores de admitância 

imaginária em relação às demais curvas obtidas na solução de nitrato de 
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cobre e em relação à curva obtida em 400 mV na solução do eletrólito 

suporte.  

Como já foi citado, na região de alta freqüência o gráfico de Bode 

apresenta um aumento súbito nos valores de ângulo de fase da curva 

citada no parágrafo anterior (figura 43). Essas observações podem ser 

atribuídas à oxidação da polianilina nessa região de potencial. Esse 

comportamento fortalece a hipótese feita no final do item 3.4.2, no qual 

observou-se que o pico anódico 2' que ocorre nessa região de potencial 

pode ser atribuído a oxidação da polianilina dopada com íons Cu+.  

Na região de 250 mV ocorre o pico anódico 2 que no final do     

item 3.4.2 foi atribuído a oxidação da polianilina dopada com íons Cu2+ e 

ao processo Cu/Cu2+ que ocorre na estrutura da polianilina. Esses  

processos não devem ter alterado as propriedades da polianilina, pois 

nesse potencial obtem-se curvas semelhantes nos gráficos de Bode e 

admitância quando as medidas são realizadas nas duas soluções.  
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Figura 44: Gráfico de admitância obtido na solução de NaNO3 10-1 mol/L com um filme de 
polianilina e potenciostaticamente carregado em diferentes potenciais. 
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Figura 45: Gráfico de admitância obtido na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 
10-1 mol/L com um filme de polianilina e potenciostaticamente carregado em diferentes 
potenciais. 
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3.6.2  Simulação com Circuito Equivalente 

 
Os dados obtidos nas medidas de impedância foram exportados 

para o programa de análise Boukamp versão 4.51 [87, 94]. Esse 

programa utiliza uma rotina complexa não linear de aproximação de 

mínimos quadrados que ajusta simultaneamente todos os parâmetros 

em um modelo de circuito equivalente para os dados experimentais. 

O programa fornece um desvio que é uma boa indicação da 

qualidade do ajuste dos dados experimentais a um circuito elétrico 

apropriado. Um excelente ajuste é indicado por um desvio menor ou 

igual a 10-5. Entretanto, nos ajustes feitos com os dados experimentais 

os desvios fornecidos pelo programa foram apenas menores que           

5 x 10-3.  

A discrepância do circuito elétrico atribuído também foi verificada 

comparando-se os gráficos de Bode construídos com os dados 

experimentais em relação aos gráficos simulados com o circuito. Nessa 

última análise verificou-se que esses gráficos são muito semelhantes 

apesar de não terem sido obtidos com um desvio menor ou igual a 10-5. 

Escolheu-se um circuito elétrico que representasse os processos 

que ocorrem na estrutura da polianilina e nas interfaces metal/polianilina 

e polianilina/solução. Verificou-se que cada um desses processos deve 

ser representado no circuito elétrico por elementos em série do tipo:      

R paralelo com C. O circuito elétrico mais apropriado está representado 

na figura 46. 
 

Q 

Re

R1 R2 R3

C2C1 C3 

 

 
 
Figura 46: Circuito elétrico que simula com mais precisão as curvas obtidas com os dados 
experimentais. 
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 Atribuindo-se valores para cada componente verificou-se que os 

componentes R1 e C1 estão relacionados à região de baixa freqüência 

da curva e os componentes R2, C2, R3 e C3 estão relacionados à região 

de alta freqüência. Foi necessário utilizar o componente Q para ajustar 

melhor toda a curva. 

O circuito elétrico equivalente (figura 46) foi utilizado para 

simulação das curvas obtidas nas soluções de nitrato de cobre e do 

eletrólito suporte para os diferentes potenciais aplicados. O programa 

Boukamp forneceu os valores dos componentes do circuito elétrico 

equivalente para cada curva simulada. Os valores dos componentes 

atribuídos às curvas obtidas nas soluções do eletrólito suporte e de 

nitrato de cobre estão apresentados nas tabelas 2 e 3, respectivamente.  

As primeiras simulações indicavam um valor próximo de 0,5 para o 

componente n na maioria das curvas. Portanto, optou-se por manter o 

componente n fixo e igual a 0,5 em todas as simulações que geraram os 

componentes das tabelas 2 e 3. Nessa situação, o componente Q se 

comporta como uma impedância de transferência de carga que é 

também chamada de impedância de Warburg. Isso indica que o 

elemento (C3[R3Q]) que é conhecido como circuito de Randles [101], 

pode ser atribuído ao processo de transferência de carga que ocorre na 

interface polianilina/solução. 

O componente Re pode ser atribuído a resistência do eletrólito.    

Ao comparar os valores de R1 e C1 com os valores de R2 e C2 da    

tabela 2, observa-se que os valores R2 e C2 obtidos em 500 mV são bem 

menores do que todos os demais valores dessa tabela. Nesse potencial 

observa-se na voltametria cíclica o pico anódico 3 que foi atribuído a 

oxidação da polianilina devido à saída de íons H+ de sua estrutura.      

Se os componentes R2 e C2 puderem ser atribuídos ao processo que 
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ocorre na estrutura da polianilina, seus valores irão indicar que durante 

esse processo a polianilina apresentou uma resistividade muito baixa. 

Os componentes R2 e C2 obtidos em 500 mV na solução de nitrato 

de cobre também foram os menores valores entre os componentes R1, 

C1, R2 e C2 apresentados na tabela 3, entretanto foram maiores do que 

os obtidos na solução do eletrólito suporte. Isso indica que o processo 

de oxidação da polianilina que envolve os íons H+ foi dificultado pelos 

processos com os íons cobre. 

O componente R2 apresenta maior valor quando obtido na solução 

de nitrato de cobre e em 400 mV (tabela 3). Nesse potencial observa-se 

na voltametria cíclica o pico anódico 2' que foi atribuído a oxidação da 

polianilina dopada com íons Cu+. Portanto, se o componente R2 puder 

ser atribuído ao processo que ocorre na estrutura da polianilina, seu 

valor indicará que durante esse processo a polianilina apresentou uma 

resistividade muito alta. 

Se os componentes R2 e C2 forem atribuídos ao processo que 

ocorre na estrutura da polianilina, os componentes R1 e C1 serão 

atribuídos ao processo que ocorre na interface polianilina/eletrodo. Na 

tabela 2 observa-se que o menor valor de R1 é obtido em 500 mV e na 

tabela 3 o menor valor de R1 é obtido em 400 mV. São nesses 

potenciais que ocorrem os processos de oxidação da polianilina, isso 

justifica os menores valores de R1 que deve ter facilitado a transferência 

de elétrons na interface polianilina/eletrodo. 

 Alguns componentes do circuito das tabelas 2 e 3 assumiram 

valores extremamente alto ou baixo. Isso ocorreu porque se utilizou o 

mesmo circuito equivalente na simulação das curvas obtidas em todos 

os potenciais e nas duas soluções. Portanto, os componentes com 

valores extremamente baixos não são necessários ao circuito 

equivalente associado.   
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Tabela 2: Valores dos componentes do circuito elétrico equivalente obtidos na 
solução de NaNO3 10-1 mol/L 
 

Re(R1C1)(R2C2)(C3[R3Q]) 700 mV 500 mV 400 mV 250 mV 
Re 154,87 148,30 149,44 141,68 
R1 2,8738 x 105 6,9038 x 104 6,9940 x 104 9,7371 x 104

C1 1,3879 x 10-5 8,0597 x 10-5 8,2638 x 10-5 1,1716 x 10-4

R2 3,1445 x 102 3,1700 x 10-8 1,1311 x 103 1,3515 x 103

C2 3,5505 x 10-6 6,1495 x 10-21 2,2426 x 10-4 3,2447 x 10-4

C3 5,6587 x 10-7 2,4386 x 10-7 3,9316 x 10-6 6,6595 x 10-5

R3 42,599 14,345 0,0231 1,872 
Q 9,2150 x 10-5 1,4801 x 10-4 2,2713 x 10-3 2,1167 x 10-3

n 0,5 0,5 0,5 0,5 
Desvio 1,60 x 10-3 9,09 x 10-4 6,62 x 10-4 7,69 x 10-4

 
 
Tabela 3: Valores dos componentes do circuito elétrico equivalente obtido na 
solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L em NaNO3 10-1 mol/L 
 
Re(R1C1)(R2C2)(C3[R3Q]) 700 mV 500 mV 400 mV 250 mV 

Re 134,80 134,91 135,42 126,55 
R1 5,8736 x 105 2,2851 x 1020 2,5491 x 103 8,5862 x 104

C1 7,6612 x 10-6 1,2501 x 10-4 1,5737 x 10-4 1,0676 x 10-4

R2 1,6425 x 103 6,9919 x 102 1,1534 x 105 1,3783 x 103

C2 3,4159 x 10-6 3,5162 x 10-6 7,1805 x 10-5 2,4680 x 10-4

C3 3,5929 x 10-7 3,9766 x 10-7 6,0739 x 10-7 3,7928 x 10-5

R3 5,5341 x 10-14 194,96 71,191 1,4196 x 10-14

Q 2,3892 x 10-5 4,3068 x 10-5 4,7671 x 10-4 9,7888 x 10-4

n 0,5 0,5 0,5 0,5 
Desvio 1,05 x 10-3 4,49 x 10-3 2,35 x 10-3 3,56 x 10-3
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3.7 Análises Espectroeletroquímicas na Região do          
UV-Visível 
 

Os espectros na região do UV-Visível foram realizados 

simultaneamente com a aplicação de um potencial. Essa técnica foi 

utilizada para investigar se as conhecidas propriedades 

espectroscópicas da polianilina dopada com íons H+ são observadas 

também durante os processos redox da polianilina que ocorrem durante 

a voltametria cíclica na solução de nitrato de cobre. 

Os espectros foram obtidos por reflectância na superfície de uma 

placa de platina recoberta com um filme de polianilina. Inicialmente 

verificou-se que a célula utilizada nessas medidas (descrita no item 2.3) 

reproduz os espectros da polianilina em diferentes estados de oxidação 

e em meio ácido que são largamente divulgados na literatura (ver item 

1.1.3). Nesses experimentos utilizou-se um filme de polianilina 

sintetizado com uma carga de 720 μC. Essa opção se deve ao fato do 

voltamograma obtido com esse filme ter sido o mais reprodutivo em 

relação aos voltamogramas obtidos com os filmes mais finos que foram 

observados nas figuras 17 (a-d). Os experimentos foram realizados em 

Cu(NO3)2 5x10-3 mol/L e NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5 e também na 

solução de NaNO3 10-1 mol/L com pH = 5.  

 
 
3.7.1 Análise dos Espectros Obtidos  
 
 A figura 47 apresenta os espectros obtidos por reflectância da 

superfície de uma placa de platina na solução NaNO3 10-1 mol/L. Em 

todos os potenciais aplicados esses espectros não apresentam 

transições eletrônicas na região de 325 e 890 nm, enquanto que os 

espectros obtidos na superfície de uma placa de platina recoberta com 
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um filme de polianilina (figura 48) apresentam uma transição eletrônica 

em 350 nm e uma outra em torno de 500 nm. Essas observações 

indicam que não ocorre variação no estado de oxidação da polianilina na 

solução do eletrólito suporte. 

 No espectro obtido em -140 mV (figura 49) a transição eletrônica 

que ocorre entre 350 e 900 nm é atribuída ao filme de cobre metálico 

formado diretamente na superfície da placa de platina. O espectro 

seguinte obtido em 700 mV e o espectro obtido após 10 minutos em 

circuito aberto (c. a.) também apresentam essa transição. Isso indica 

que o filme de cobre permaneceu na superfície da platina. 

 Para evitar a formação do filme de cobre metálico, não se aplicou 

o potencial de -140 mV no espectro obtido por reflectância da superfície 

da placa de platina recoberta com um filme de polianilina (figura 50). 

Nessa figura observa-se que os espectros obtidos de 700 até 400 mV 

são semelhantes aos espectros obtidos na solução do eletrólito suporte 

(figura 48). Entretanto, nos espectros obtidos em potenciais menores 

que 350 mV ocorre um decréscimo da banda em torno de 500 nm e o 

aparecimento de bandas em comprimentos de onda maiores. Nos 

espectros obtidos em potencial igual ou inferior a 200 mV observa-se 

uma nova transição eletrônica em torno de 800 nm. 

 Como foi citado no item 1.1.3, a transição em 800 nm é atribuída 

aos elétrons livres deslocalizados presentes na forma Esmeraldina em 

meio ácido e que ocorre no intervalo de potencial entre 0,3 e 0,7 mV. 

Entretanto, no parágrafo anterior foi mencionado que essa transição em 

800 mV também é observada nos espectros obtidos com um filme de 

polianilina na solução de nitrato de cobre com pH = 5 e em potencial 

igual ou inferior a 200 mV.  

Com essas observações pode-se concluir que a polianilina pode 

atingir a forma de Esmeraldina em meio levemente ácido (pH = 5) e em 
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potencial inferior a 200 mV na solução de nitrato de cobre. 

Provavelmente o mecanismo dessa reação envolve a dopagem por íons 

Cu+ e/ou Cu2+ em vez dos íons H+.  

A polianilina deve atingir a forma de Esmeraldina na região de 

potencial em torno de 90 mV. No item 3.2.1 observou-se que nessa 

região de potencial ocorre o pico anódico 1 atribuído a oxidação do 

cobre metálico depositado na superfície do eletrodo. Com base nessas 

observações, conclui-se que o pico anódico 1 deve ser atribuído à 

polianilina na forma Esmeraldina e à oxidação do cobre metálico 

depositado na superfície do eletrodo ou da polianilina condutora. 

O processo de dopagem por íons cobre foi inicialmente sugerido 

no voltamograma obtido na solução de nitrato de cobre mais 

concentrada (item 3.2.3, página 49) e foi também evidenciado nos 

experimentos com eletrodo de disco e anel realizados na solução de 

nitrato de cobre (ver item 3.4.2). Agora todos os picos anódicos podem 

ser atribuídos a oxidação da polianilina dopada com íons cobre, 

entretanto deve-se lembrar que alguns deles são atribuídos também a 

outros processos. Em relação ao pico anódico 1 é difícil identificar se a 

dopagem foi realizada com ions Cu+ ou Cu2+ porque ambos são 

formados durante a oxidação do cobre metálico.  

 Essa nova atribuição ao pico anódico 1 foi evidenciada nos 

experimentos de impedância eletroquímica que foram discutidos 

anteriormente. Na comparação entre os gráficos de Bode obtidos na 

solução de nitrato de cobre em 100 mV (figuras 39 e 43), observou-se 

que apenas no intervalo de frequência abaixo de 1 Hz a curva obtida 

com o eletrodo de carbono vítreo era semelhante à curva obtida com o 

eletrodo recorberto com um filme de polianilina. Nessa ocasião, apenas 

a região da curva nesse intervalo de frequência foi atribuída ao processo 

redox dos íons cobre e citou-se a possibilidade da participação da 
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polianilina na região de frequência maiores. Com base nos espectros 

realizados na região do UV-Visível (figura 50) pode conclui-se que essa 

suposta participação da polianilina se deve a sua oxidação para a forma 

de Esmeraldina. 
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Figura 47: Espectro eletrônico obtido por reflectância da superfície de uma placa de platina 
na solução de NaNO3 10-1 mol/L. 
 

200 300 400 500 600 700 800 900
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1  Inicial

 700 mV
 600 mV
 500 mV
 400 mV
 350 mV
 300 mV
 200 mV
 140 mV
   90 mV
 700 mV
 c. a.Ab

so
rb

ân
ci

a

Comprimento de Onda (nm)  



 89

Figura 48: Espectro eletrônico obtido por reflectância da superfície de uma placa de platina 
recoberta com um filme de polianilina na solução de NaNO3 10-1 mol/L. 
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Figura 49: Espectro eletrônico obtido por reflectância da superfície de uma placa de platina 
na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L. 
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Figura 50: Espectro eletrônico obtido por reflectância da superfície de uma placa de platina 
recoberta com um filme de polianilina na solução de Cu(NO3)2 5 x 10-3 mol/L. 
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4. Conclusões 
 

Na voltametria cíclica de um filme de polianilina na solução de 

nitrato de cobre 10-3 mol/L observou-se que a interação entre os íons 

Cu2+ e/ou Cu+ com a polianilina pode ser observada quando o pH dessa 

solução está entre 4 e 5. Essa interação não ocorre quando o pH da 

solução é inferior a 4. Portanto essa interação somente ocorre quando a 

quantidade de íons H+ é de 10 a 100 vezes menor do que a quantidade 

de íons Cu2+. 

Nos voltamogramas obtidos nas soluções de nitrato de cobre      

10-4 mol/L e 3 x 10-4 mol/L observa-se que o aumento da concentração 

de nitrato de cobre provoca o aumento do pico anódico 2 atribuído à 

interação da polianilina com os íons Cu2+ e/ou Cu+ e o decréscimo do 

pico anódico 3 atribuído à perda de eletroatividade da polianilina devido 

à saída de íons H+. Portanto uma maior interação da polianilina com os 

íons Cu2+ e/ou Cu+ deve provocar a saída de íons H+ durante a 

varredura cíclica de potencial. 

As conclusões acima sugerem um processo de troca catiônica e 

uma competição entre esses íons pelos sítios de coordenação da 

polianilina.  

Nos experimentos realizados com o eletrodo rotatório de disco e 

anel foi possível diferenciar os processos que envolvem os íons Cu+ dos 

demais processos. Nesses experimentos foram feitas atribuições aos 

pares redox da polianilina que ocorrem na solução de nitrato de cobre 

(ver tabela 1, reproduzida na próxima página). 
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PAR    REDOX PROCESSO 

Catódico 1 / Anódico 1 Cu                Cu2+   +   2e-

Catódico 2 / Anódico 2 Polianilina (Cu2+/Cu) / Polianilina (Cu/Cu2+)  
Catódico 2 / Anódico 2' Redução Polianilina (Cu+) / Oxidação da polianilina (Cu+) 

Catódico 3 / Ondas 
Anódicas em torno de 

450 mV e 520 mV 
 

Catódico 3 / Ondas 
Anódicas em torno de 

200 mV e 300 mV 
 

Catódico 3 / Anódico 2 

Redução Polianilina (H+) / Oxidação Polianilina (H+) 
 
 

Redução Polianilina (Cu2+) / Oxidação Polianilina (Cu2+) 
 
 

Redução Polianilina (Cu2+) / Oxidação Polianilina (Cu2+) 
 
Na região do UV- Visível, os espectros obtidos na solução de 

nitrato de cobre com pH = 5 indicam que ocorreu variação no estado de 

oxidação da polianilina em potenciais menores que 350 mV. Nos 

espectros obtidos em potencial igual ou inferior a 200 mV observa-se 

uma transição eletrônica em torno de 800 nm que é atribuída aos 

elétrons livres deslocalizados presentes na forma Esmeraldina em meio 

ácido. Portanto, a polianilina pode atingir a forma de Esmeraldina 

quando íons cobre estão presentes na solução com pH = 5. 

Provavelmente o mecanismo dessa reação envolve a dopagem por íons 

Cu+ e/ou Cu2+ em vez dos íons H+.  

A polianilina deve atingir a forma de Esmeraldina na região de 

potencial em torno de 90 mV. Entretanto, nessa região de potencial 

também ocorre o pico anódico 1 atribuído a oxidação do cobre metálico 

depositado na superfície do eletrodo. Com base nessas observações, 

conclui-se que o pico anódico 1 deve ser atribuído à polianilina na forma 

Esmeraldina e à oxidação do cobre metálico depositado na superfície do 

eletrodo ou da polianilina condutora. A participação da polianilina no pico 

anódico 1 também foi evidenciada nos experimentos de impedância 

eletroquímica. Não se pode identificar se a dopagem da polianilina na 
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forma Esmeraldina foi realizada com íons Cu+ ou Cu2+ porque ambos 

são formados durante a oxidação do cobre metálico.  

5. Perspectivas 
 
1- Investigar as seguintes atividades catalíticas observadas durante a 

voltametria cíclica: 

Quando a solução de nitrato de cobre não é saturada com 

gás nitrogênio antes da voltametria cíclica, observa-se que além 

do par redox atribuído ao processo Cu/Cu2+ surge um outro par 

redox em potenciais mais positivos. Esses dois pares redox 

sempre ocorrem no voltamograma obtido com o eletrodo de platina 

mesmo quando a solução é borbulhada com gás nitrogênio 

durante cerca de três horas (ver figura 30). Essas observações 

indicam que a platina deve ter catalisado os processos desse outro 

par redox, que deve estar associado também ao resíduo de 

oxigênio molecular presente na solução.  

Uma outra atividade catalítica é observada com o eletrodo de 

platina recoberto com um filme de polianilina quando a voltametria 

cíclica é realizada na solução de nitrato de sódio. Nesse 

voltamograma (figura 28) observa-se um processo catódico em      

-200 mV que ocorre com uma corrente catódica bem maior do que 

no voltamograma obtido com o eletrodo de carbono vítreo 

recoberto com um filme de polianilina (figura 16). Uma vez que 

esse processo catódico não ocorre na ausência da polianilina, 

esse processo deve ter sido catalisado pela polianilina. Essas 

observações indicam novamente a participação da platina em um 

processo catalítico que pode estar associado também ao resíduo 

de oxigênio molecular presente na solução. 
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2- Determinar a condutividade da polianilina na forma Esmeraldina que é 

obtida durante a voltametria cíclica realizada na solução de nitrato de 

cobre com pH entre 4 e 5. 

 

3- Propor um mecanismo para a dopagem da polianilina com os íons 

Cu+ e/ou Cu2+. 

 

4- Verificar se os processos redox da polianilina dopada com os íons 

Cu+ e/ou Cu2+ podem ocorrer quimicamente. 

 

5- Investigar as aplicações para esta polianilina na forma Esmeraldina 

dopada com íons Cu+ e/ou Cu2+ em pH entre 4 e 5. 

 

6- Verificar a participação do íon Cu+ no mecanismo de dopagem da 

polianilina através da técnica de XANES (X-ray absorption near edge 

structure). 

 

7- Verificar a participação do metal cobre no mecanismo de dopagem da 

polianilina através da técnica de STM (scanning tunnelling microscopy). 

 

8- Verificar a entrada dos íons Cu+ e/ou Cu2+ na estrutura da polianilina 

através da técnica de eletrogravimetria utilizando a microbalança de 

cristal de quartzo. 
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