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RESUMO 

 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico de sensores eletroquímicos utilizados na detecção de 

íons, especificamente, de íons de hidrogênio (H+). 

Na primeira parte do trabalho é descrito e discutido o estado da arte de sensores 

eletroquímicos de H+, principalmente de dispositivos sensíveis a íons do tipo ISFET 

(Transistor de Efeito de Campo Sensível a Íons). 

O foco principal do presente trabalho foi na proposta de fabricação e caracterização 

funcional de um eletrodo modificado com moléculas de azul de metileno baseado na 

tecnologia de silício poroso. 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que filmes de silício macroporoso 

modificados com azul de metileno atuam como eletrodos de trabalho com elevada 

taxa de transferência de elétrons, permitindo sua aplicação em dispositivos sensores 

eletroquímicos associado à técnica de voltametria cíclica. Os resultados observados 

nos voltamogramas deste eletrodo mostraram elevada sensibilidade a mudanças de 

pH da solução, parâmetro associado à concentração de íons de H+. A resposta do 

sensor foi monitorada pela intensidade de corrente de pico e posição do potencial de 

pico da reação redox das moléculas de azul de metileno do eletrodo macroporoso 

modificado. 

Os eletrodos modificados com azul de metileno em filmes de silício microporoso 

mostraram uma elevada resistência elétrica, impossibilitando sua aplicação como 

sensores utilizando-se a técnica de voltametria cíclica. No entanto, devido a sua 

elevada superfície especifica (600 m2/cm3), estes eletrodos foram aplicados na 

detecção de íons através da técnica de impedância eletroquímica. 

Os resultados obtidos com os eletrodos de silício poroso modificado com azul de 

metileno abrem grandes perspectivas de aplicação em biossensores e Chips de 

DNA. 

 

Palavras-chave: Processos de Microeletrônica.Eletroquímica. Silício. 

  

 



ABSTRACT 

 

 

This work was done focused on contributing to the technologic development of 

electrochemical sensors employed in ions detection, specifically, hydrogen ions (H+). 

At the first part of the work, the H+ electrochemical sensors review is showed and 

discussed; mainly of the ion sensitive devices know as ISFET device (Ion Sensitive 

Field Effect Transistor). 

The work was focused in the purpose of fabrication and functional characterization of 

a modified electrode with methylene blue molecules based on porous silicon 

technology. 

The results obtained with this work showed that macroporous silicon films modified 

with methylene blue act as work electrodes with high electron transference rate, 

allowing their application in electrochemical sensor devices using cyclic voltammetry 

technique. The cyclic voltammetry experimental results of this electrode showed high 

sensibility to pH changes of the solution, parameter related to the H+ ion 

concentration. The sensor response was monitored by the intensity of peak current 

and peak potential position of the redox reaction of methylene blue molecules on 

modified porous silicon electrode. 

The modified electrodes with methylene blue on microporous silicon films showed a 

high electric resistance, making impossible their application as sensors employing 

the cyclic voltammetry technique. However, due to their high specific surface (600 

m2/cm3), these electrodes were applied to ion detection through the electrochemical 

impedance technique. 

The results achieved with the porous silicon electrodes modified with methylene blue 

open great perspectives of application in biosensors and DNA Chips. 

 

Keywords: Microelectronic Processes. Electrochemistry. Silicon.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos grandes problemas dos sensores eletroquímicos à base de silício poroso 

(PS) é a sua sensibilidade. Filmes de PS são estudados intensamente visando a sua 

aplicação na fabricação de sensores eletroquímicos como substrato [1,2]. Sensores 

eletroquímicos baseados em filmes de PS apresentam todas as vantagens do PS, 

associadas às técnicas de integração com dispositivos utilizados em processamento 

de sinais. A simplicidade experimental para obtenção dos filmes de PS por 

processos eletroquímicos viabiliza o desenvolvimento de diversos dispositivos 

baseados em sensores micro e nanométricos de baixo custo [3]. A figura 1 ilustra 

classes de dispositivos obtidos a partir de PS. 

 

 

 

Figura 1 - A tecnologia de PS embasa o desenvolvimento de uma ampla 

gama de dispositivos. 

 

Além desta vantagem, eletrodos que utilizam PS como substrato apresentam a 

vantagem do elevado valor da superfície específica do PS - da ordem de 600 m2 / 

cm3. Devido à elevada reatividade, a superfície do filme de PS pode ser utilizada 

para imobilizar outras substâncias, formando um eletrodo quimicamente modificado. 
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A substância imobilizada atua no mecanismo de transferência de elétrons junto à 

superfície [4], alterando propriedades eletroquímicas da interface. Isto permite a 

alteração de características importantes para a estrutura a ser utilizada como sensor: 

seletividade, sensibilidade e tempo de resposta. Assim, consegue-se aliar as 

características da substância imobilizada ao aumento de sensibilidade promovido 

pela elevada densidade superficial do PS. 

Os primeiros sensores bioeletroquímicos baseados em efeito de campo 

apresentavam pouca estabilidade de imobilização das enzimas [5]. Uma solução 

para resolver este problema foi promover micro-trincheiras na superfície através de 

processos fotolitográficos. O grande problema do método fotolitográfico para a 

definição de trincheiras é a limitação na definição do tamanho das janelas. Assim, os 

filmes de PS com tamanhos de poros que variam de 3 nm a 0,3 µm apresentam-se 

como um material excelente para imobilização de enzimas e proteínas visando a sua 

aplicação em sensores químicos e biossensores. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
2.1 Introdução 

 

 

Os primeiros artigos sobre sensores FET apareceram na literatura de engenharia 

biomédica com o desenvolvimento de sensores iônicos, dos quais o sensor baseado 

em ISFET é um dos mais conhecidos exemplos. O desenvolvimento de sensores do 

tipo ISFET ocorre desde 1970 [6] e baseia-se na tecnologia utilizada em MOSFET, 

permitindo o desenvolvimento de microssensores de baixo custo integrados a 

circuitos eletrônicos. Isto permite a utilização do mesmo substrato (SoC) para a 

etapa de sensoriamento e a de processamento de sinais, obtendo-se alta escala de 

integração. Outra vantagem baseia-se no fato desta tecnologia estar fundamentada 

em silício, possibilitando a este tipo de sensor obter melhor reprodutibilidade em 

comparação aos sensores usuais devido ao avançado estágio de desenvolvimento 

do controle das variáveis em processos à base de silício. 

 

 

2.2 Sensores Iônicos 

 

 

A maioria dos sensores iônicos é composta por sensores potenciométricos em que é 

medida a diferença de potencial elétrico ( ϕ∆ ) através de uma interface sólido / 

líquido como função da concentração iônica a ser determinada de acordo com a 

equação 1. 

 

( )2/1ln./ aiaiFRT=∆ϕ      (1)  

 

 

Em que R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta (K) e F é a constante 

de Faraday. A constante RT / F relaciona-se à sensibilidade e equivale à razão kT / q 
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utilizada em física de estado sólido. A atividade 
i

a  de cada espécie depende de sua 

respectiva  concentração iônica 
i

c  de acordo com a equação 2. 

i
c

i
f

i
a .=         (2) 

 

Com 
i

f  sendo o fator ou coeficiente de atividade de uma espécie em solução 

iônica -  dependente da mobilidade do íon, de seu raio e da força iônica do meio, 

entre outros fatores. Para soluções de baixa força iônica (I < 0,1 mol.kg-1) [7], como 

no caso do presente trabalho, o coeficiente de atividade de um íon pode ser 

determinado pela equação de Debye-Hückel estendida (equação 3). 

 

I
i

aB

IA
i

z

i
f

..1

..
2

log

+

−=       (3) 

 
 

Em que 
i

z  é a carga do íon, 
i

a  o raio iônico e A  e B  são constantes dependentes 

da temperatura e da permissividade relativa do solvente. De acordo com a 

Convenção de Bates-Guggenheim [8], B . 
i

a  é igual a 1,5 mol-1/2.kg1/2  e A  é igual a 

0,512 mol-1/2.kg1/2 para temperaturas numa faixa compreendida entre 278 K a 323 K; 

e I é a força iônica da solução. 

Ao se utilizar uma solução de diferentes sais como eletrólito, como ocorre no 

presente trabalho, nota-se que a solubilidade do sal varia em função de sua 

concentração e de sua carga elétrica. Esta dependência é relacionada pela força 

iônica I, que consiste numa força de campo devida ao campo elétrico da solução, 

dada pela equação 4. 
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2

2
.∑

=
zc

I
      (4) 

Segundo a teoria de Debye-Hückel para soluções iônicas, um aumento na força 

iônica reduz a atividade dos íons em solução e aumenta a solubilidade do composto 

iônico conforme visto na equação 3. Na ausência de íons de solvente, moléculas do 

soluto precipitam devido à atração Coulombiana entre cargas opostas em diferentes 

partes da molécula. Se os íons são adicionados à solução, estes blindam os grupos 

carregados na molécula e aumentam sua solubilidade. Em soluções muito diluídas, 

atividade e concentração são valores próximos, sendo o erro decorrente desta 

aproximação devido à carga e aos raios iônicos das espécies em solução. Ao se 

utilizar solução tampão, cuja concentração é relativamente elevada, a atividade é 

reduzida e aproxima-se da concentração. Em eletrólitos bastante diluídos, 
i

f  = 1. 

De acordo com a equação 1, se num lado da interface a atividade iônica 
i

a  de 

interesse se mantém constante, do outro lado o potencial de eletrodo é uma função 

logarítmica da atividade iônica. Eletrodos metálicos imersos em soluções com seus 

respectivos cátions, como Cu2+ em uma solução de CuSO4, por exemplo, 

apresentam um potencial estável bem definido na ausência de perturbações 

externas. Na prática, dificilmente se conseguem sensores iônicos com esta 

característica, especialmente em medidas biológicas, mas este princípio permite que 

se faça uma análise consistente no desenvolvimento de novos materiais para 

sensores.  

 

 

2.3 Determinação do pH 

 

 

O princípio do mecanismo de detecção do ISFET assemelha-se ao de sensores 

potenciométricos em geral, cujo mais bem conhecido exemplo é o eletrodo de 

membrana de vidro para medida de pH. 
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2.3.1 Conceito de pH  

 

 

O pH é um termo que expressa a intensidade da condição ácida ou básica de um 

determinado meio e varia de 0-14 [7]. É definido como o co-logaritmo decimal da 

concentração efetiva ou atividade dos íons hidrogênio conforme a equação 5. 

+−=
H

apH log      (5) 

A condição de validade da equação 3 ocorre em meios diluídos ( I < 0,1 mol.kg-1) e, 

nesta condição, o parâmetro atividade da equação 5 equivale à concentração molar. 

A determinação do pH consiste em uma das mais comuns e importantes medidas 

em meios biológicos, pois indica condições de processos importantes como o 

crescimento populacional, no caso de cultura de microorganismos, ou o estado 

metabólico de um paciente, no caso de monitoramento no cateterismo. Outro 

exemplo mensurável está no contexto da química da água, em que o pH intervém na 

coagulação química, controle da corrosão, abrandamento e desinfecção. O padrão 

de potabilidade em vigor no Brasil se estende de uma faixa de pH entre 6,5 e 8,5 [9]. 

No âmbito do tratamento de água residuais - por processos químicos ou biológicos - 

o pH deve ser mantido em faixas adequadas ao desenvolvimento de reações 

químicas ou bioquímicas do processo. No tratamento de lodos de estações de 

tratamento de esgotos, especificamente através da digestão anaeróbia, o pH se 

constitui num dos principais fatores de controle do processo.  Em lagoas e 

reservatórios de estabilização de esgotos, o aumento do pH, como conseqüência da 

fotossíntese de algas, desempenha importante papel na eliminação de organismos 

patogênicos. Do ponto de vista analítico, o pH é um dos parâmetros mais 

importantes na determinação da maioria das espécies químicas de interesse; não só 

na análise de águas potáveis, mas também na análise de águas residuais. 

Quantifica a acidez ou a alcalinidade de uma solução, contribuindo de maneira 

fundamental para inúmeros processos bioquímicos.   
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2.3.2 Medida de pH 

 

 

O princípio da medida do pH por potencial elétrico consiste na determinação da 

atividade iônica do hidrogênio utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio, que 

consiste de uma haste de platina sobre a qual o gás hidrogênio flui a uma pressão 

de 101 kPa. O eletrodo de hidrogênio, no entanto, não é bem adaptado para uso 

universal, especialmente em trabalho de campo ou em soluções contendo espécies 

químicas que contaminam o eletrodo. Assim, utiliza-se geralmente um eletrodo de 

vidro.  

Ao mergulhar o eletrodo na solução de amostra (solução-amostra), a diferença entre 

as atividades de H+ entre a solução interna e a amostra gera o potencial elétrico a 

ser medido. A diferença entre este potencial e o potencial de um eletrodo de 

referência pode ser medida por um voltímetro, e esse valor usado para calcular a 

atividade de H+ na solução e o pH, utilizando-se uma equação similar à equação 1. 

Quando eletrodos de vidro são utilizados em soluções com pH próximo de 0 ou de 

14, os resultados podem ser falseados pelos chamados erro alcalino e erro de 

acidez. No erro de acidez, o valor medido para atividade de H+ é maior que o real; no 

erro alcalino, ocorre o contrário. Muitos eletrodos modernos são projetados para que 

estes erros sejam minimizados, estendendo-se a faixa de pH em que eles podem ser 

usados. Além disso, o potencial gerado pelo eletrodo de vidro pode ser afetado na 

presença de concentrações muito altas de outros íons, como Na+ e NH4
+, por 

exemplo. Além disso, a utilização de eletrodos de vidro em soluções contendo altas 

concentrações de solventes orgânicos leva a erros grandes nas medidas, bem como 

a danos ao eletrodo. Finalmente, soluções concentradas de bases fortes, de 

fluoretos e de HF atacam o vidro rapidamente e podem danificar o eletrodo de forma 

irreversível, sendo utilizados somente em procedimentos extremos para limpeza da 

membrana. 

O comportamento do potencial elétrico gerado pelo eletrodo de vidro é uma função 

linear do pH e é descrito por uma reta cuja inclinação depende da temperatura. 

Traçando-se várias retas para diferentes temperaturas (isotermas), estas passarão 

por um mesmo ponto – o chamado ponto de intersecção isotérmico. Quando 

adequadamente montados como uma célula eletroquímica, o ponto de intersecção 
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isotérmico será próximo de pH = 7,00 (ou um potencial elétrico igual a zero). A 

medida do pH de uma solução poderia ser feita mergulhando-se o eletrodo de vidro 

na solução-amostra, medindo-se o potencial elétrico gerado e convertendo-se este 

valor em pH por meio de um gráfico. Os instrumentos modernos já são equipados 

para fazer essa conversão internamente e fornecem o resultado diretamente em 

unidades de pH, sem necessidade de cálculos adicionais (consistem nos pH-

metros). Para isso, é necessário calibrar o instrumento com o uso de soluções-

tampão com valores de pH constantes e conhecidos. Os detalhes para este 

procedimento variam de equipamento para equipamento. 

O pH-metro é formado pelas etapas de sensoriamento, processamento e 

monitoramento do sinal. Freqüentemente, eletrodos de membrana de vidro são 

combinados com eletrodos de referência, formando um único sistema para a etapa 

de sensoriamento denominado eletrodo combinado ou conjugado. A utilização de um 

par de eletrodos sempre é necessária para a determinação de íons específicos e de 

pH em soluções viscosas e suspensões coloidais. O eletrodo de vidro combinado é 

um eletrodo compacto no qual o eletrodo de vidro está envolvido pelo eletrodo de 

referência de prata / cloreto de prata. É um eletrodo adequado para a maioria das 

aplicações de laboratório, sendo mais fácil de manusear que o par de eletrodos 

separados. Um eletrodo de vidro combinado típico (modelo V640 / S7 da Analion®) é 

mostrado na figura 2(a). A secção longitudinal do eletrodo é mostrada na figura 2(b). 
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          (a)               (b) 

Figura 2 - Eletrodo conjugado para medida de pH (a). Corte longitudinal do 

eletrodo com indicação de sua estrutura (b). 

 

 

O eletrodo de vidro é um bulbo construído em vidro especial contendo uma solução 

de concentração fixa (0,1 ou 1 M) de HCl ou uma solução tamponada de cloreto de 

prata em contato com o eletrodo de referência interno (normalmente constituído de 

prata revestida de cloreto de prata) que assegura um potencial constante na 

interface da superfície interna do sensor com o eletrólito, mantendo, desta forma, a 

atividade 1ai  constante. O elemento sensor do eletrodo, situado na extremidade do 

bulbo, é constituído por uma membrana de vidro que, hidratada, forma uma camada 

de gel externa, seletiva ao íon hidrogênio. Essa seleção é, de fato, uma troca de íons 

sódio por íons hidrogênio que formam uma camada sobre a superfície do sensor. 

Além disso, ocorrem forças de repulsão de ânions por parte do silicato, 

negativamente carregado, que está fixo no elemento sensor. Ocorre, na camada 

externa do sensor, a geração de um potencial que é função da atividade do íon 

hidrogênio na solução. O potencial observado no eletrodo de vidro depende da 

atividade ou concentração (admitindo-se fi = 1) do cátion H+ na solução {Hs
+} e no 

eletrólito {He
+}. O valor do potencial (E) pode ser calculado a partir da equação 1, 

obtendo-se a equação 6. 
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E = E0 + 0,059 . log [Hs
+ / He

+]    (6) 

 

Como a atividade {He
+} é constante, a equação 6 pode ser simplificada, resultando 

na equação 7.  

E = k + 0,059 . log [Hs+]               (7) 

 

Aplicando-se o conceito de pH, a equação 7 resulta na equação 8.  

 

E = k – 0,059 . pH       (8) 

 

Na prática, embora a variação do potencial do eletrodo como resposta à variação do 

pH (co-logaritmo da atividade do íon hidrogênio) seja linear, ocorre com uma 

inclinação (slope) diferente como resultado de potenciais correspondentes menores. 

A seletividade do sensor baseia-se numa membrana sensível a íons e condutora de 

eletricidade que fecha o circuito para a medida. O desenvolvimento de eletrodos 

alternativos para medidas de pH tem um considerável interesse no sentido de 

eliminar as limitações apresentadas pelo eletrodo de vidro, além da possibilidade de 

sua miniaturização e aumento da resistência mecânica. Os eletrodos combinados 

mais recentes apresentam sensores de temperatura integrados, o que se torna útil 

na compensação automática da leitura de temperaturas em diferentes amostras, 

sendo este o estado da arte em eletrodos combinados à base de vidro. 

 

 

2.3.3 Eletrodo de Referência 

 

 

O eletrodo de referência faz o contato entre o circuito externo e a solução, com a 

vantagem de apresentar potencial redox consideravelmente menor - em torno de 
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uma ordem de grandeza - do que o contato metálico. Provendo o contato entre um 

fio metálico e uma solução aquosa, o eletrodo de referência permite determinar o 

potencial elétrico da solução com grande precisão. O acoplamento eletroquímico 

obtido resulta em um potencial constante, de acordo com a equação 1. A solução 

interna do eletrodo de referência faz contato com a solução cujo potencial elétrico é 

medido através de uma barreira. 

O eletrodo de referência consiste de uma meia célula de potencial constante e 

determinado. No interior de um bulbo, o elemento de referência acha-se imerso num 

eletrólito e entra em contato com a amostra através de uma junção (líquida) ou um 

diafragma por onde se forma uma ponte salina que desenvolve um potencial de 

junção de baixo valor. O eletrodo de referência é bastante útil nas determinações 

potenciométricas de pH e potencial de oxi-redução de espécies iônicas específicas 

que se baseiam na medida de diferença de potencial entre o eletrodo de membrana 

e o eletrodo de referência. Os eletrodos de referência mais comumente usados são 

o eletrodo de calomelano (Hg / Hg2Cl2) e o eletrodo de prata / cloreto de prata (Ag / 

AgCl). 

O eletrodo de referência de calomelano consiste numa haste de platina envolta por 

uma pasta de Hg e Hg2Cl2 em contato, através de uma junção, com o eletrólito de 

KCl contido no interior de um bulbo provido de outra junção que estabelece contato 

do eletrólito com a amostra. O eletrodo de calomelano pode ser do tipo um décimo 

normal (0,1 N), normal (1 N) e saturado com relação à concentração do eletrólito 

cloreto de potássio, aos quais correspondem os potenciais padrões -0,334 V; -0,281 

V; e -0,242 V, à 25 °C, sendo o tipo saturado o mais difundido [10]. O eletrodo 

calomelano é freqüentemente recomendado em soluções que contém proteínas, 

sulfetos e/ou ácido fluorídrico. Oferece boa referência à temperatura constante, mas 

apresenta maior instabilidade com mudanças de temperatura se comparado aos 

eletrodos de prata / cloreto de prata, avariando-se acima de 60 °C. 

O eletrodo de referência de prata / cloreto de prata (Ag / AgCl) consiste em um fio de 

prata envolto por cloreto de prata – insolúvel – e imerso diretamente (Ag / AgCl 

junção única), ou em contato através de junção (Ag / AgCl junção dupla), num 

eletrólito de cloreto de potássio a 3 M (saturado com cloreto de prata) contido por um 

bulbo provido de junção [10].  O eletrodo Ag / AgCl de junção única atende às 
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condições para a maioria das aplicações de laboratório ou de campo. O eletrodo Ag 

/ AgCl de junção dupla é apresentado como possuindo as mesmas vantagens que o 

calomelano, mas sem suas limitações com relação à temperatura, por exemplo, 

podendo ser usado, com vantagem, como referência em amostras para as quais o 

calomelano é freqüentemente recomendado. 

 

 

2.3.4 Eletrodo de Membrana de Vidro 

 

 

Nem todos os métodos potenciométricos envolvem reações eletroquímicas de oxi-

redução. Esse é o caso dos eletrodos de vidro para medidas de pH de soluções 

aquosas; a geração de potencial elétrico usado para calcular a atividade do íon H+ é 

bastante diferente e bem mais complexa. De modo diferente ao eletrodo de vidro, o 

potencial no eletrodo metálico deriva da tendência de uma reação redox ocorrer na 

superfície do metal. Em eletrodos de membrana, o potencial se deve a um potencial 

de junção entre a membrana que separa a solução do eletrodo e da espécie a ser 

analisada. 

Um tipo de eletrodo bem comum utiliza uma membrana de vidro condutor que 

imobiliza o íon de interesse numa camada superficial fina, contida nesta mesma 

membrana. Além do cátion H+, desenvolveram-se membranas sensíveis a pNa, pK 

etc., que são colocadas num bulbo e fundidas a uma haste de vidro. O volume 

interno do bulbo na haste é, então, preenchido por um líquido de composição 

conhecida e constante. Assim, forma-se uma célula com um potencial constante na 

solução interior à membrana de vidro e um potencial variável com a concentração na 

solução exterior da membrana, ambos de acordo com a equação 7. Este pode 

apenas ser medido pelo contato de ambas as soluções – interna e externa (cuja 

concentração iônica será medida), por meio de um eletrodo de referência. 

Vidros podem ser produzidos pela fusão de silicatos com óxidos, hidróxidos e outros 

compostos de metais como cálcio, sódio, potássio, alumínio, etc. A sua estrutura é 

formada por uma trama tridimensional de grupos tetraédricos SiO4
4- ligados entre si, 

com cátions Na+, Ca+2, etc. nos interstícios em quantidade suficiente para 

contrabalançar a carga negativa dos grupos SiO4
4-. O desempenho do eletrodo 
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depende, basicamente, da composição do vidro usado na membrana sensível, 

sobressaindo-se os chamados vidros de lítio-borosilicato. 

A estrutura molecular típica de uma membrana consiste num arranjo de átomos de 

silício e oxigênio em forma de sílica contendo H+ e outro tipo de cátion, como por 

exemplo, Na+ ou Li+, como mostrado na figura 3. 

 
Figura 3 - Estrutura típica de uma membrana sensível a íons 

H+. 

 

 

Em contato com água forma-se na superfície do vidro uma camada gelatinosa fina, 

com espessura entre 5 µm e 100 µm. Nessa camada ocorre a troca iônica: íons H+ 

da solução expulsam íons Na+ ou outros cátions, substituindo-os. 

O filme gelatinoso passa a se comportar como um ácido fraco. Da mesma forma que 

os ácidos fracos convencionais, este pode se dissociar conforme a reação dada por 

9. 

 

H+G- 
(gel)    H+ (aq) + G- (gel)   (9) 

 

Em que G- é a matriz tridimensional do vidro, cuja carga é negativa. Quando essa 

dissociação ocorre, a superfície do vidro fica carregada negativamente. Uma 

diminuição na concentração de íons H+ na solução desloca esse equilíbrio e 

aumenta o grau de dissociação do ácido fraco, H+G- - aumentando, portanto, a carga 
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negativa na superfície do vidro. Quanto menor a concentração de H+ na solução em 

contato com o vidro, maior a dissociação e maior a carga elétrica negativa na 

superfície. Considere agora uma membrana fina de vidro, em que cada um dos seus 

lados está em contato com soluções com concentração diferente de H+. A solução à 

direita apresenta uma concentração de H+ menor do que a solução da esquerda. Em 

ambos os lados ocorrerá a dissociação do ácido fraco H+G- presente no filme 

gelatinoso superficial do vidro. Mas no lado direito, onde a concentração de H+ é 

baixa, o grau de dissociação é maior do que no lado esquerdo, onde a concentração 

de H+ é alta. Assim, a superfície à direita apresenta uma carga negativa maior, e 

quanto maior a diferença entre as concentrações de H+, maior a diferença de carga 

elétrica entre as duas superfícies. Essa diferença de cargas gera um potencial 

elétrico entre os dois lados da membrana de vidro proporcional à diferença nas 

atividades de H+ das duas soluções em contato com ela. Medindo-se o seu 

potencial, pode-se calcular a concentração de íons H+ em solução. 

A partir deste princípio, produziram-se versões miniaturizadas do eletrodo de 

membrana de vidro para microssensores. Estas, no entanto, apresentam menor 

estabilidade e são relativamente frágeis, sendo limitadas para medidas in vivo. 

Assim, especialmente para aplicações biomédicas, novos conceitos precisaram ser 

desenvolvidos, dos quais o ISFET é o principal exemplo. 

 

 

2.4 Concepção do ISFET 

 

 

A literatura aberta descreve o enorme esforço desprendido na conversão de 

eletrodos, como o descrito, em dispositivos mais rígidos pela aplicação de 

membranas de vidro com maior performance de estado sólido; retirando-se a 

solução interna e a repondo por um contato de estado sólido. Por exemplo, 

depositando-se o vidro diretamente em um eletrodo metálico. Assim, cria-se uma 

célula em que todas as interfaces são termodinamicamente bem definidas e o ϕ∆  

da equação 1 se torna constante. Analisando-se o sistema em termos de física de 

estado sólido, isto significa afirmar que o nível de Fermi de espécies carregadas 

pode se tornar constante por todo o sistema. Assim, não existe barreira para se 

medir o potencial. Surge então a necessidade de se criar uma interface estável entre 
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Si e SiO2. Analogamente ao MOSFET, nesta situação um campo elétrico penetra no 

óxido. No caso da superfície externa do óxido estar em equilíbrio com uma solução 

iônica em contato com o óxido, o potencial de interface resultante modulará o campo 

elétrico e, assim, formar-se-á um contato perfeito e estável entre a solução e o 

circuito elétrico. Esta idéia foi a primeira nova concepção investigada [7] e recebeu o 

nome de tecnologia ISFET. 

O atual estado da arte de sensores ISFET permite a integração dos eletrodos numa 

única pastilha ou chip (SoC) de dimensões micrométricas, formando uma estrutura 

planar que pode ser disposta em um cartão com espessuras menores que 1 mm. A 

figura 4 mostra um sensor ISFET integrado com espessura da ordem de 800 µm 

[11]. 

 

 

 
Figura 4 - Integração dos eletrodos de medida e de referência num único chip 

(dimensões em µm).  

 

 

2.5 Modelagem do ISFET 

 

 

A estrutura do MOSFET (figura 5(a)) é semelhante à do ISFET (figura 5(b)), 

diferindo-se no que se refere à estrutura da porta. O modelo elétrico de ambos é o 

circuito equivalente mostrado na figura 5(c). 
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Figura 5 - A porta metalizada do MOSFET em (a) é substituída pelo metal do eletrodo 
de referência e o líquido no qual este eletrodo está presente faz contato com o isolante 
da porta (b). Ambos os dispositivos são modelados pelo circuito elétrico equivalente 
mostrado em (c). 

 

 

De modo análogo ao caso do MOSFET, a equação 10 é válida para a região de não-

saturação (abaixo do pinch-off) [12]. 

ds
V

ds
V

T
V

gs
V

d
I ).( 2

1−−= β     (10) 

 

Em que β  é um parâmetro determinado pela mobilidade µ  dos elétrons na camada 

de inversão (assumindo um transistor de canal N), a capacitância de isolamento da 

porta por unidade de área Cox e a razão largura por comprimento do canal W / L, de 

acordo com: 

LW
ox

C /..µβ =            (11) 

 

A tensão de limiar VT é dada por: 

FFB
V

T
V

ox
C

B
Q

φ2+−=     (12) 
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Onde VFB é a tensão de flatband, QB é a carga de depleção no Si e φ F é o potencial 

de Fermi. A tensão de flatband é dada por: 

ox
C

ox
Q

ss
Q

q

SiM

FB
V

+Φ−Φ

−=     (13) 

 

Em que ΦSi é a função trabalho do Si, ΦM é a função trabalho da porta metalizada, 

QSS é a densidade de estados na interface na superfície de Si e QOX é a carga fixa 

no óxido. 

Das equações 12 e 13, observa-se que a tensão de limiar de um MOSFET é 

determinada pelas propriedades (ΦF e ΦM) do material, bem como pela função 

trabalho Φ e pelo acúmulo de carga. Para uma operação estável de um MOSFET, é 

importante que a tensão de limiar seja constante, o que pode ser conseguido 

aplicando-se um processo MOS apropriado como a implantação iônica (NA - ou ND - 

constante). A equação 10 mostra que a corrente de dreno torna-se somente uma 

função da tensão de porta ao se utilizar tensão dreno-fonte constante. 

No caso de um ISFET, a tensão de porta é a tensão no eletrodo de referência, 

geralmente 0V (eletrodo de referência aterrado), mas a tensão de limiar contém 

também termos que refletem as interfaces entre o líquido e o óxido de porta de um 

lado e o líquido e o eletrodo de referência de outro lado. O último termo é, na 

verdade, o potencial de eletrodo de referência relativo ao vácuo Eref, que inclui ΦM. O 

potencial de interface na interface óxido de porta / líquido é determinado pelo 

potencial dipolo da superfície da solução 
sol

X , que é constante, e o potencial de 

superfície Ψo, resultado de uma reação química, geralmente regida por uma 

dissociação de grupos da superfície de óxido. O potencial de flatband do ISFET 

resulta na equação 14. 

ox
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ox
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Q

q

si
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st
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E

FB
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+ΦΦ

−−−+Ψ−=    (14) 
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Devido a todos os termos da equação 14 serem constantes, exceto 
o

Ψ , é este 

termo que faz com que o ISFET seja sensível ao pH do eletrólito, que controla a 

dissociação dos grupos da superfície do óxido. O projeto de um ISFET sensível a pH 

com o máximo de sensibilidade e seletividade requer, entretanto, uma investigação 

detalhada da interface óxido / eletrólito para possibilitar a escolha do melhor óxido, 

que não é, necessariamente, o dióxido de Si utilizado em MOSFETs. 

 

 

2.6 A Interface Óxido / Eletrólito 

 

 

A superfície de qualquer óxido metálico em interface com solução aquosa sempre 

contém grupos hidroxila; no caso do dióxido de Si, grupos SiOH. Estes grupos 

podem doar ou receber um próton da solução, deixando um grupo de superfície 

carregado negativamente ou positivamente, respectivamente, como representado na 

figura 6. 
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Figura 6 - Fórmula estrutural da superfície SiO2 / solução. 

 

 

O mecanismo responsável pela carga superficial do óxido pode ser descrito pelo 

modelo de sítio ligado que descreve o equilíbrio entre o chamado anfótero SiOH 

(sítios superficiais) e os íons H+ em solução. As reações 15 e 16 descrevem o 

processo. 

 

B
HSiOSiOH

+
+

−
⇔     (15) 

B
HSiOHSiOH

+
+⇔

+

2
      (16) 

 

Em que 
B

H
+

 representa os prótons em solução. As reações eletroquímicas 15 e 16 

evidenciam que um sítio superficial de hidroxila originalmente neutro pode se 

associar a um próton da solução, tornando-se um sítio positivo, bem como doando 

um próton para a solução, resultando num sítio negativo na superfície do óxido. 



 20 

Como as reações 15 e 16 são reações eletroquímicas em equilíbrio, pela 

termodinâmica, podem-se aplicar as equações 17 e 18, respectivamente. 

 

B
H

SiOSiOHSiOH ++
−==

µ
µµµ    (17) 

B
HSiOH

SiOH ++=
+

µµ
µ

2
   (18) 

 

Com µ  e µ  sendo o potencial químico e eletroquímico, respectivamente. Os 

potenciais eletroquímicos podem ser descritos de acordo com as equações 19, 21 e 

21. 

 

s
q

SiOH
SiOH Ψ++=

+

2
2

µµ    (19) 

 

 

B
q

B
H

B
H

Ψ++=+ µµ     (20) 

 

s
q

SiOSiO
Ψ+−

=
− µµ     (21) 

 

 

Em que 
B

Ψ  e 
S

Ψ  são os potenciais elétricos na solução e na superfície do óxido,  

respectivamente. Para uma espécie x em solução, o potencial eletroquímico é dado 

pela equação 22. 
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Em que µx
0 é o potencial químico padrão de espécies x e a  um adimensional que 

denota a atividade de prótons na soluções HS
+ ou o número de sítios em mols por 

unidade de área de um dos grupos superficiais, caso em que a x é substituído por ix. 

Em combinação com as equações 19, 20 e 21 e substituindo-se o resultado nas 

equações 17 e 18, obtém-se as equações 23 e 24. 
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Na equação 14, 
0

Ψ  foi introduzido como o potencial de superfície, equivalente à 

diferença entre o potencial da superfície do óxido e solução, dada pela equação 24. 

Bs
Ψ−Ψ=Ψ

0
     (24) 

 

Com a equação de Boltzmann, a atividade de prótons a HB+ pode ser relacionada à 

atividade dos prótons na vizinhança direta da superfície do óxido, a HS, de acordo 

com a equação 25. 
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Para o equilíbrio químico na superfície, a constante de dissociação se relaciona aos 

potenciais de acordo com as equações 26 e 27.  
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Os valores K são chamados intrínsecos, pois são somente válidos para o equilíbrio 

químico na interface, e não para a reação. Como pode ser concluído a partir das 

equações 26 e 27, estas constantes de dissociação intrínseca não variam com o 

estado de ionização da superfície do óxido. 

Na superfície do óxido, há um número fixo de sítios superficiais por unidade de área, 

Ns, dado pela equação 28. 
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SiO
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Dependendo do equilíbrio químico dos sítios da superfície, há uma densidade de 

carga superficial 
0

σ   dada pela equação 29. 
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Com B sendo a diferença entre o número grupos carregados negativamente e 

positivamente, em mols por unidade de área. A combinação das equações 22 e 24 

resulta na equação 30. 
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Equação 30 mostra a relação entre a atividade de prótons na superfície a Hs+ e a 

densidade de cargas superficiais 
0

σ  em função dos termos do número total de 

sítios avaliáveis Ns. 

O efeito de uma carga pequena na atividade do próton superficial a HS+ na 

densidade de carga superficial, 
0

σ  pode ser expresso de acordo com a equação 31. 

 

int
0 β

σ

qq

S
pH

B

S
pH

−=−=
∂

∂

∂

∂

    (31) 

 

Em que a carga em a HS+ é expressa em seu correspondente pH, e a carga 

resultante em 
0

σ  no número de rede 
int

β  de grupos básicos. Por definição, 
int

β / 

pH representa a capacidade de buferizar 
int

β da superfície do óxido. Neste caso, 

existe somente a possibilidade de buferizar cargas pequenas na superfície (pH) e 

não no volume (pHb), em condições normais. 

Por razões de neutralidade de carga, a carga superficial 
0

σ  está balanceada por 

uma carga equivalente 
dl

σ , oposta, no eletrólito. A posição desta densidade de 

carga 
dl

σ  define a chamada dupla camada e as duas cargas opostas, 
0

σ  e 
dl

σ , 

paralelas entre si, formam a capacitância de dupla camada Cdl,i. A ddp sobre a 

capacitância Cdl,i é igual à diferença entre o potencial da superfície do óxido e do 

volume da solução. A relação entre 
0

σ , 
dl

σ , Cdl,i e Ψ0 é dada pela equação 32. 
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A capacitância integral de dupla camada Cdl,i pode ser calculada através do modelo 

de Gouy-Chapman-Stern [13]. Neste modelo, a capacitância de dupla camada 

consiste em uma rede de uma série de capacitâncias da camada de Helmholtz 

(capacitância de Stern) e uma capacitância da camada de difusão. A camada de 

Helmholtz modela o efeito dos íons na solução: apresentam tamanho finito e seus 

centros não podem se aproximar de uma superfície qualquer fechada cujo raio iônico 

inclui uma possível camada de água, o que significa que existe uma plano de 

aproximações fechadas para os centros dos íons à mesma distância, xH. A camada 

de difusão, iniciando de xH, contém a mesma quantidade de carga (com sinal 

oposto) que a superfície do óxido, pois a camada de Holmholtz por definição é 

neutra. A equação 33 expressa 
dl

σ . 

 

 

)(
0

0
8 2

1
kT

zq
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Ψ
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Em que Ψ1 é o potencial em xH, n0 a concentração de cada íon no volume da 

solução em número/litro, e z a valência dos íons. Os parâmetros εr, ε0, k, q e T têm 

seus significados usuais. 

A diferença entre o potencial Ψ1 em xH e o potencial de superfície Ψ0 é a ddp  

através da capacitância Stern. A capacitância Stern tem um valor de ε0 / xH [F / m2] e 

é geralmente considerada constante e igual a 20 µF / cm2. O potencial Ψ1 pode, 

portanto, ser descrito pela equação 34. 
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As equações 34 e 35 tornam possível calcular a capacitância integral de dupla 

camada como função de Ψ0 e da concentração do eletrólito. A habilidade da dupla 

camada para armazenar carga em resposta a uma pequena carga no potencial σ0 / 

ψ0 é definida como a capacitância diferencial de dupla camada, Cdif, e pode ser 

calculada utilizando-se as equações 28 e 29, resultando na equação 36. 
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Por razões de simplicidade, a expressão de Cdif não é dada aqui, mas seu inverso, 

que também mostra claramente que sua capacitância é formada por dois 

componentes em série, conforme mostra a equação 37. 
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Combinando-se equação 31 com a equação 36, obtém-se a equação 38. 
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Combinando-se a equação 38 com a equação de Boltzmann, obtém-se a equação 

39. 
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O que resulta na expressão geral para a sensibilidade ao pH para um ISFET 

(equação 40). 

 

 α.
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  (40) 

 

O parâmetro α é um parâmetro de sensibilidade adimensional que varia entre 0 e 1, 

dependendo da capacidade de buferização intrínseca β int da superfície do óxido e 

da capacitância diferencial de dupla camada Cdif. Se α = 1, o ISFET apresenta uma 

sensibilidade Nernstiana, que é precisamente igual a 59,2 mV / pH à temperatura de  

298 K, que é também a máxima sensibilidade que se consegue. 

Percebe-se que o SiO2 utilizado no processo MOSFET não atinge o alto valor de 

β int requerido. A sensibilidade ao pH está somente a cerca de 30 mV / pH, 

dependendo também da concentração do eletrólito via Cdif. Portanto, outras 

camadas precisam ser introduzidas, como Si3N4, Al2O3 e Ta2O5, resultando no 

incremento do valor de β int. A capacidade de buferização intrínseca do Ta2O5 é tão 

alta que o valor de Cdif torna-se menos importante, o que significa que, 

independentemente da concentração do eletrólito, uma sensibilidade de pH de 58 

mV / pH pode ser alcançada sobre uma faixa de pH de 1 a 12. 

 

 

2.7 Limitações dos Sensores 

 

 

A tensão de flatband do ISFET pode ser afetada quimicamente pela interação de 

prótons com a superfície de SiO2. Desde 1980, quando Caras e Janata [14] 

introduziram o conceito de ENFET como um novo tipo de biossensor, consideráveis 

esforços foram feitos para o desenvolvimento de biossensores em miniatura 

compatíveis com tecnologia de integração de Si. 

Neste tipo de sensor - ISFET, uma membrana é depositada diretamente sobre a 

área da porta sensível a íons, seguindo-se a seguinte seqüência experimental: 
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1. Definição da região de contato com layout interdigitado através da 

difusão do dopante fósforo. Esta região, além de servir para os 

contatos, também consiste numa máscara que evita a formação de PS 

nesta área. 

 

2. Formação do filme de PS na região definida pela difusão tipo N. 

 

3. Funcionalização da superfície do filme de PS. 

 

Além disso, estruturas capacitivas de efeito de campo podem ser empregadas como 

biossensores, conforme discutido na literatura [15]. Os principais problemas dos 

sensores descritos são a adesão insuficiente da membrana sensora e a 

conseqüente degradação acelerada de seus compostos sensíveis durante a 

operação do sensor [16]. 

Assim, o trabalho foi centralizado na obtenção da membrana sensível para detecção 

de íons. O fluxograma da figura 7 corresponde às atividades desenvolvidas ao longo 

do trabalho. 
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Figura 7 - Fluxograma das atividades desenvolvidas ao longo do 

trabalho para o desenvolvimento de um filme como membrana 

sensora. 
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2.8 Características do Azul de Metileno 

 

 

O MB consiste num composto que apresenta importantes propriedades 

fotoquímicas, eletroquímicas e desinfetantes. Suas propriedades fotoquímicas 

induziram pesquisas visando sua aplicação na inativação de bactérias e vírus e no 

combate a carcinomas e em eletrodos modificados, tornando importante conhecer 

detalhadamente as sua propriedades redox. 

Este composto foi descoberto por Caro e se difundiu amplamente como corante 

citológico e como indicador em reações de oxi-redução em química analítica [17]. O 

azul de metileno pode ser utilizado também para examinar o DNA sob o microscópio 

ou em um gel através de técnicas de cromatografia [18]. Apesar de não ser tão 

sensível quanto tinturas como o brometo de ethidium, o azul de metileno é atóxico. 

O MB (C16H18N3ClS: 3,7-bis (Dimetilamina) fenazationa tetrametiltionina cloreto) é 

um composto da família das fenotiazinas e apresenta a fórmula estrutural plana 

mostrada na figura 8. 

 

 
Figura 8 - Molécula plana de azul de metileno. 

 

 

Para valores de pH na faixa de 1 < pH < 12, constata-se que não há mudança na 

ionização do MB+. Entretanto, para o LMB, o N do grupo fenotiazínico é 

imediatamente protonado nesta faixa de pH. KaN = 3.10-5 e 1,4.10-6 (constante de 

dissociação ácida para o N do grupo amino). O LMB é pouco solúvel em álcool (2.10-

5) mol.L-1 e é oxidado pela luz ultravioleta (λ = 380 nm) em Eo = 0,532 V (versus 

EPH) para o par redox em pH = 0 à 30 ºC em proporção 1:1 (oxidado / reduzido). 

Apresenta dois picos de corrente anódicos, correspondendo aos potenciais de 

oxidação das equações 41 e 42. 
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Eo1 = -0,25 V (vs. ECS) do par MB+/LMB [20]   (41) 

 

Eo2 = -0,31 V (vs. ECS) do par MB+/LMB [20]   (42) 

 

O MB é um agente oxidante comum e utilizado como indicador da ocorrência de 

reações de oxi-redução, sendo reduzido na presença de cátions. A redução do MB+ 

consiste em duas semi-reações sucessivas de transferência de um elétron cada, 

com rápida protonação entre elas [19, 20] conforme a reação mostrada na figura 9. 

 

  

 
Figura 9 - Redução da molécula de azul de metileno após reagir com dois prótons 

de hidrogênio. 

 

 

Quando uma solução de MB contém uma dispersão de pequenas partículas, 

observa-se uma mudança significativa de cor. No caso da deposição sobre substrato 

de PS oxidado, as moléculas de MB são absorvidas majoritariamente em forma 

monomérica, conforme verificado pelo espectro de emissão fotoluminescente obtido 

em 3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL, indicando que a técnica utilizada para a 

funcionalização do filme de PS não comprometeu as características moleculares do 

MB. 

As características do MB tornam interessante sua utilização em detectores de íons, 

especificamente de H+. Além disso, a substância foi escolhida por sua semelhança 

com as flavinas (figura 10), que são importantes agentes em redox biológicos, 

participando de várias reações enzimáticas [20]. 
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Figura 10 - Molécula de flavina, semelhante à molécula 

de MB, à exceção dos grupos substituintes X e Y. 

 

O estado reduzido e oxidado das moléculas de MB também promovem mudanças 

significativas das suas características ópticas. As moléculas MB+ em estado oxidado 

na solução apresentam uma cor azul correspondente a duas bandas de absorção na 

região visível do espectro em que estão situadas [20]: 

 

1) λ = 662 nm (293 K [20], em soluções diluídas, com o corante na forma 

monomérica) 

2) λ = 610 nm (293 K [20], em soluções diluídas, com o corante na forma  de 

dímeros) 

 

A banda em 662 nm corresponde à absorção da molécula de MB+ em estado 

monomérico e apresenta-se intensa em soluções muito diluídas [20]. 

A banda em 610 nm está associada à formação de dímeros, que promovem uma 

interação entre as moléculas vizinhas, causando um desdobramento da banda de 

662 nm, efeito observado para concentrações elevadas de MB+ na solução [20]. 

A forma reduzida da molécula de azul de metileno (LMB) não absorve na região 

visível do espectro, mostrando um aspecto transparente em solução [20].  
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Foram realizados experimentos com o objetivo de desenvolver sensores 

eletroquímicos baseados em filmes de silício poroso para a detecção de íons e 

determinação de pH. A estrutura dos sensores consiste em filmes de PS 

funcionalizados com moléculas de azul de metileno (produto especificado no ANEXO 

A) sensíveis a íons visando à otimização de sua sensibilidade e seletividade. A 

caracterização e a calibração dos sensores foram obtidas através da técnica de 

voltametria cíclica e de espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Durante os experimentos, buscou-se analisar e controlar a interface PS / eletrólito 

variando-se os métodos de deposição de MB no substrato de PS, tendo em vista sua 

aplicação na fabricação de dispositivos de sensores eletroquímicos. Por outro lado, a 

funcionalização dos filmes de PS, devido à adsorção de moléculas de MB, propiciou 

o desenvolvimento de sensores eletroquímicos de elevada sensibilidade e elevada 

seletividade, conforme resultados obtidos. 

As propriedades estruturais da elevada superfície específica que os filmes de PS 

apresentam, associadas à tecnologia avançada do Si na fabricação de dispositivos 

VLSI, permitem a integração dos sensores eletroquímicos no silício, podendo ser 

integrados num mesmo chip um sensor eletroquímico e os dispositivos da tecnologia 

convencional de circuitos integrados do silício para tratamento de sinais, conforme 

citado. Filmes de PS com superfície funcionalizada, associados a sua 

biocompatibilidade, permitem a fabricação de microdispositivos eletroquímicos 

passíveis de serem utilizados no sensoriamento interno de sistemas biológicos.  

O projeto e a implementação dos sensores eletroquímicos baseados em filmes de 

PS segue o seguinte roteiro experimental [22]: 

Inicialmente, foram fabricados dois dispositivos eletroquímicos para testes a fim de 

monitorar a concentração de alguns íons em soluções. A fabricação destes 

dispositivos envolveu processos de fabricação de dispositivos de microeletrônica, ou 

seja, processos de dopagem das lâminas de Si, processos de metalização, oxidação 

e gravação de máscaras. Para tal fim, utilizou-se um forno de oxidação de 1200 oC e 

fez-se uma metalização por evaporação numa evaporadora através de electron 

beam - na sala limpa do Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica – USP 
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- um gerador de padrões para o projeto de máscaras e um dispositivo para o 

processo de fotolitografia para a gravação das máscaras. 

Ambos os dispositivos consistem na mesma estrutura Metal / c-Si / PS / MB (filme) e 

foram fabricados seguindo-se a seguinte seqüência experimental: 

 

1- Metalização do substrato de c-Si da amostra com Al por evaporação 

2- Corrosão anódica para obtenção do filme de PS 

3- Oxidação à 1200 ºC durante 30 min 

4- Metalização do substrato 

5- Formação da liga do Al com o Si por recozimento das lâminas metalizadas 

à temperatura de 400 oC em ambiente de nitrogênio durante um período 

de 30 min 

6- Funcionalização da superfície do filme de PS com moléculas de MB 

 

 

3.1 Formação de Filmes de PS 

 

 

Os filmes de PS foram obtidos por corrente galvânica, utilizando-se uma célula 

eletrolítica com diferentes concentrações de solução eletrolítica de HF na qual a 

amostra de c-Si foi submetida à corrosão anódica sob corrente constante. A 

formação de filmes de PS permitiu definir padrões adequados para a funcionalização 

posterior do filme de PS. O processo de obtenção de PS utilizado consiste na 

corrosão anódica de lâminas de silício cristalino (c-Si) do tipo P, com orientação 

cristalográfica <100> e resistividade de 10-20 Ω.cm. Inicialmente, a lâmina de c-Si foi 

limpa utilizando-se a limpeza convencional de microeletrônica (limpeza completa). 

Em seguida, fez-se uma implantação iônica de Al através de evaporação na parte 

inferior da lâmina, formando o contato de substrato. A lâmina foi, então, posicionada 

num eletrodo de teflon (figura 11) e o sistema foi inserido numa célula eletroquímica 

com uma solução de ácido fluorídrico (HF - 49 %) como eletrólito. 
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Figura 11 - Eletrodo de teflon vedado com janela de  

∅ = 6mm para exposição da lâmina à solução.    

 

 

Para a formação do PS, a célula foi polarizada com corrente constante utilizando-se 

uma fonte Keithley® modelo 236 que foi controlada através de um programa 

computacional - Labview®. 

A lâmina de Si foi mergulhada na solução de HF protegida pelo eletrodo de teflon de 

modo que o contato eletrodo / solução ocorreu por uma janela circular de ∅ = 6 mm, 

encerrando uma área de 28,27 mm2. Este conjunto funcionou como eletrodo de 

trabalho, polarizado anodicamente, e uma placa de platina (área de 150 mm2) 

funcionou como contra-eletrodo. Foi utilizado um agitador na solução para reduzir a 

quantidade de bolhas formadas na interface PS/eletrólito durante a reação.  A 

densidade de corrente foi fixada em 8 mA / cm2 durante 10 min para se obter um 

filme de PS com espessura de 11 µm. Após o processo de anodização, o substrato 

de Si foi lavado em água corrente DI durante 10 min, em álcool etílico durante 5 min 

e pentano durante 5 min, nesta ordem . Em seguida, a amostra foi submetida à 

oxidação à temperatura de 300 ºC por 1 h para a passivar a superfície. Obteve-se 

um filme de PS com poros nanométricos sobre o qual foi depositado MB à 1 mM. A 

deposição foi feita pela técnica de sping-coating, resultando num eletrodo modificado 

de PS com moléculas de MB.  

 

 

3.2 Formação de PS com DMF 

 

 

Com o objetivo de se aumentar a sensibilidade em corrente da membrana 

funcionalizada, aumentou-se a condutividade do eletrodo através da formação de 
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macroporos, utilizando-se, para esta finalidade, um solvente orgânico durante a 

corrosão anódica, a N,N-dimetilformamida ou DMF [23]. A utilização de DMF 

adicionada à solução de HF permite a obtenção de macroporos em lâminas de Si do 

tipo P. Estas estruturas permitem um aumento considerável da área efetiva, o que 

aumenta a sensibilidade do filme de PS. A literatura apresenta poros com excelentes 

características ao se utilizar solução HF:DMF a 4% [24]. A fim de se otimizarem os 

resultados, foram realizados experimentos em quatro diferentes concentrações de 

HF:DMF, que são: 4 %, 8 %, 16 % e 32 %. 

A solução a 4 % resultou em poros superficiais, como pode ser observado na secção 

da lâmina (figura 12 (a)) vista no SEM. A solução a 8 % resultou na obtenção de 

macroporos com elevada razão de aspecto; diâmetros médios de 1 µm e 

profundidade de 10 µm (figura 12 (b)). A solução a 16 % (figura 12(c)), no entanto, 

resultou na destruição parcial das paredes e, por fim, a 32 % houve destruicão total 

da estrutura, conseqüentemente, dos poros, resultando na estrutura amorfa da figura 

12 (d). 
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    (a)           (b) 

 

      

     (c)          (d) 

Figura 12 - Superfície dos filmes obtidos em 

solução de DMF a 4 % (a), 8 % (b), 16 % (c) e 

32 % (d).  

 

Os macroporos formados no filme obtido através de corrosão anódica em solução de 

DMF:HF a 8 % de HF podem ser visualizados em SEM (figura 13). Como pode ser 

visto na figura 13, os poros apresentam dimensões aproximadas de 1 µm de 

diâmetro e 10 µm de profundidade. 
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        (a)       (b) 

Figura 13 - Secção transversal (a) do filme obtido através de corrosão 

anódica em solução de DMF:HF a 8 % de HF e sua respectiva vista superior 

(b). 

 

As estruturas macroporosas obtidas foram utilizadas como substrato na fabricação 

de uma membrana funcionalizada com moléculas de MB. Este eletrodo pode ser 

utilizado como sensor num sistema eletrônico para detecção de íons e determinação 

de pH. 

 

 

3.3 Funcionalização da Superfície dos Filmes de PS 

 

 

Inicialmente cogitou-se a possibilidade de se absorverem moléculas surfactantes 

Dodecil Sulfato de Sódio (SDS), Laurato de Sódio e Ftalocianinas [19] por processos 

químicos e eletroquímicos. A fixação das moléculas absorvidas seria otimizada 

controlando-se sua condição hidrofílica ou hidrofóbica através de pré-tratamentos 

em soluções básicas (KOH) ou ácidas (HF) ou Hexametil-Dilsilano (HMDS). Apesar 

da superfície porosa do filme de PS evitar a degradação da substância sensível ao 

íon de interesse, observou-se que as Ftalocianinas se degradam rapidamente 

quando em contato com uma solução. O mesmo ocorre com o SDS e o Laurato de 

Sódio. Com isto, descartou-se a utilização dessas substâncias. Almejando o objetivo 

de se detectar íons, foi selecionada uma molécula cujas propriedades são alteradas 
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significativamente na presença de H+, o que resultou na escolha da molécula de MB 

para a membrana do sensor. 

Foram preparadas amostras de PS utilizando-se diferentes soluções químicas no 

processo de anodização e algumas destas amostras foram recobertas com MB por 

diferentes processos, conforme mostra a tabela 1, resultando em 7 dispositivos. 

 
Tabela 1 - Amostras obtidas variando-se a solução química no processo de formação (anodização) 
do PS e o método de deposição de MB. 

Dispositivo Processo Utilizado Resultado 

1 
Corrosão anódica com HF 
em várias concentrações 

Filme microporoso de PS  

2 
Corrosão anódica com PS / 
DMF a 12% 

Filme de PS com porosidade 
controlada (macroporoso) 

3 Corrosão anódica com DMF Filme macroporoso de PS 

4 

Corrosão anódica com PS / 
DMF a 12% em 30s  seguido 
por VC em solução de MB 
para recobrir a superfície, a 
v=20mV/s e -0,4V < V < 
0,6V com V0=0 em 5 ciclos 

Filme macroporoso de PS/DMF 
recoberto com MB por 
eletrodeposição 

5 

PS padrão oxidado à T = 
300 ºC por 1 h (dL=47cm; 
X=97cm; V=2,371V; T=297 
ºC – ver ANEXO B) e à 
T=900 ºC por 10 min, 
coberto com 50 nm de SiO2 
(dielétrico) e 30 nm de Si3N4 
(passivação), em seguida, 
metalizado. 
Condições de formação do 
Si3N4: Reator ECR com 
XN2=2,5 / XAr=5 / XSiH4=125 
P=1 mTorr / T=20C / P=250 
WECR / dt=8 min => X=30 
nm (modelo do reator: ECR 
Plasma-Therm / MB-5 SLR-
770) 

Filme de c-Si oxidado e recoberto 
com Si3N4 

6 
Corrosão anódica com PS / 
DMF a 12% e oxidação Filme macroporoso oxidado 

7 

PS seguindo o processo 
padrão, seguido por Grafting 
em tolueno (15mL) + 3-
aminopropiltrimetoxisilana 
(APS) (500 µL) a 97% em 
H2N(CH2)3Si(OCH3)3 
 

Filme macroporoso de PS/DMF 
(12%) recoberto com MB por 
grafting 
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Método Grafting para deposição de moléculas de APS na superfície do filme de 

PS: 

 

 

1) Oxidação da superfície para gerar grupos silanol (SiOH) 

2) Funcionalização da superfície com 3-aminopropiltrimetoxisilana (APS) em 

H2N(CH2)3Si(OCH3)3, resultando numa superfície hidrofóbica 

• condições para Grafting: célula teflon, N2, solução RSiCl3 em tolueno 

anidro (C6H5CH3) conforme o arranjo abaixo 

 

 

 
Figura 14 - Arranjo experimental para aumento da reatividade e 
funcionalização da superfície da amostra 
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3.4 Caracterização Óptica dos filmes de PS funcionalizados 

 

 

As amostras foram submetidas à análise qualitativa e quantitativa por espectroscopia 

de fotoluminescência. Alguns dispositivos apresentaram resultados ruins na 

caracterização óptica e, de acordo com o fluxograma citado (figura 7), foram 

descartados da caracterização elétrica. 

Os filmes de PS com o MB foram analisados através das técnicas de espectroscopia 

de emissão fotoluminescente na região visível do espectro. Os espectros de emissão 

foram obtidos no sistema Raman 3000 da Renishaw, utilizando-se laser de HeNe 

em 632,8 nm. Na figura 15 é mostrado o espectro de fotoluminescência do filme 

silício poroso oxidado termicamente e funcionalizado com moléculas de azul de 

metileno. O espectro apresenta uma banda de largura estreita (120 nm), com seu 

máximo situado em 660 nm. Esta banda de emissão é característica das moléculas 

de MB em estado monomérico. A partir deste resultado podemos indicar que as 

moléculas de azul de metileno são absorvidas na superfície do silício poroso em 

forma monomérica, isto é, sem perder suas características moleculares [26]. 

 

 
Figura 15 - Espectros de fotoluminescência (em unidades arbitrárias) 

de um filme obtido por solução de HF:CH3CH2OH  e coberto por MB. 

 

A análise espectroscópica mostrou adsorção de MB nos dispositivos 4 e 7, que 

foram utilizadas em ensaios posteriores. 
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3.5 Caracterização Elétrica dos Dispositivos 

 

 

A caracterização elétrica do filme baseou-se em medidas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica e em voltametria cíclica. O arranjo experimental montado  

para as medidas consiste em um eletrodo de referência, um eletrodo de trabalho que 

fica submerso na solução contendo a amostra e um sistema eletrônico 

(potenciostato da AutoLab) para medir a relação entre o potencial elétrico gerado e 

a corrente aplicada com o objetivo, no caso de voltametria cíclica, de se obterem os 

voltamogramas (I x V) do dispositivo e, no caso da espectroscopia de impedância 

eletroquímica, de se obterem os valores de impedância (diagrama de Nyquist) para 

cada freqüência do dispositivo. No caso dos voltamogramas, os potencias foram 

medidos em relação ao eletrodo de referência de calomelano saturado (SCE). 

Inicialmente, as medidas de impedância eletroquímica foram obtidas utilizando-se 

um medidor LCR controlado por um computador através do LabView (figura 16). Na 

configuração do experimento, o filme foi utilizado como eletrodo de trabalho; e uma 

placa de Pt, como auxiliar.  

 

 
Figura 16 - Arranjo experimental para medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 
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Nas medidas para obtenção dos voltamogramas, utilizou-se um potenciostato da 

AutoLab , conforme o arranjo da figura 17. 

 

 
Figura 17 - Arranjo experimental para medidas de EIE 

(Espectroscopia de Impedância Eletroquímica) e CV (Voltametria 

Cíclica). 

 

A análise das curvas experimentais permitiu definir os parâmetros a serem utilizados 

na obtenção das curvas de calibração dos sensores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Inicialmente foram discutidos os resultados dos voltamogramas dos dispositivos 

baseados em estruturas macroporosas de silício funcionalizadas com moléculas de 

MB (dispositivos 4 e 7 da tabela 1). 

Foi analisada a resposta do dispositivo a variações de temperatura, mantendo-se 

fixos os parâmetros da solução eletroquímica. A seguir, foi analisada a resposta do 

dispositivo a variações de pH da solução eletroquímica, conforme descrito a seguir. 

 

 

4.1 Efeitos da Temperatura no Dispositivo 4 

 

 

Inicialmente, o dispositivo 4 foi submetido a ensaios de voltametria cíclica com o 

objetivo de analisar o comportamento do filme poroso às variações de temperatura. 

O primeiro ensaio consistiu na análise da influência da variação da temperatura na 

resposta do sensor. Os ensaios foram realizados numa solução de azul de metileno 

a 10-3 M em 25 mL de água DI, diluída em uma solução tampão comercial de fosfato 

monobásico de potássio e fosfato monobásico de sódio, mantendo-se o pH em 7, a 

velocidade de varredura em 20 mV/s e a janela analisada em - 0,6 V a 0,2 V. A 

temperatura variou de 24 ºC a 36 ºC em passos de 3 ºC, monitorada por um 

termômetro de mercúrio com precisão de ± 0,5 ºC. Como resultado, obteve-se o 

gráfico da figura 18. 
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Figura 18 - Ensaio de voltametria cíclica em diferentes temperaturas 

 
 
As figuras 19 e 20 apresentam a ampliação das regiões de pico catódico e anódico, 

respectivamente. 
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Figura 19 - Gráfico com destaque dos picos catódicos dos  
voltamogramas variando-se a temperatura. 
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Figura 20 - Gráfico com destaque dos picos anódicos dos voltamogramas 

variando-se a temperatura. 

 

 

Nos gráficos das figuras 19 e 20, observa-se a existência de um pico catódico e 

outro anódico situados em -17,8 mV e -370,0 mV, respectivamente, resultando em 

um potencial de meia onda de -176 mV, aproximadamente. Este resultado é 

consistente com o resultado reportado em [27], no qual os autores utilizaram um 

eletrodo de (Nafion) funcionalizado com moléculas de MB. Conseqüentemente, 

pode-se indicar que o pico catódico e o anódico observados correspondem à reação 

MB+ / MB-H junto à superfície do dispositivo. A intensidade da corrente do pico 

catódico ipc foi de 1,24 µA, e da corrente do pico anódico foi de -1,46 µA, sendo que 

neste último caso foi considerada a correção de base, resultando em uma razão 

ipc/ipa de 0,85, o que mostra que o processo redox das moléculas de MB pode ser um 

processo reversível. Por outro lado, os picos ocorreram com uma intensidade 

destacada, sugerindo a excelente qualidade do eletrodo de silício macroporoso 

modificado com moléculas adsorvidas de azul de metileno. 

A variação da posição do potencial dos picos de corrente com a temperatura é da 

ordem de 0,3 mV / ºC. Comparando-se esta variação com o potencial de meia onda, 
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nota-se que este valor corresponde a apenas 0,17 % do potencial, resultado que nos 

permite realizar análises de medida de pH com este dispositivo desprezando-se 

variações da temperatura ambiente. 

Além disso, houve pequeno deslocamento vertical dos picos - da ordem de 0,19 µA 

e 0,27 µA, correspondentes ao pico catódico e anódico, respectivamente. Este 

indicativo de variação da corrente pode ser explicado pela existência de energia de 

ativação do processo, segundo a lei de Arrhenius. 

Após a verificação da pequena influência do parâmetro temperatura nos 

voltamogramas do dispositivo, foram realizados ensaios de voltametria cíclica – em 

diferentes valores de pH num mesmo meio - cujos resultados são discutidos a 

seguir. 

 

 

4.2 Voltametria Cíclica com Variação de pH 

 

 
4.2.1 Dispositivo 4 

 

 

O ensaio experimental foi realizado fixando-se a temperatura em 27 ºC e variando-

se o pH da solução. A faixa de varredura de potencial para a obtenção da curva de 

voltametria cíclica foi mantida em - 0,6 V a 0,2 V, com uma velocidade de varredura 

de v = 20 mV / s. 

A solução utilizada foi de azul de metileno a 10-3 M em 25 mL de água DI diluída em 

uma solução tampão de fosfato monobásico, em pH variando de 9,38 a 2,71, 

monitorado por um pH-metro da Analion. O pH da solução foi variado adicionando-

se gotas de HCl concentrado sucessivamente na solução inicial de elevado valor de 

pH (9,38). Devido a dificuldades no controle do pH, o passo não foi constante. Após 

a estabilização do pH da solução, foram obtidos os voltamogramas para 10 valores 

diferentes de pH, mostrados no gráfico da figura 21. 
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Figura 21 - Gráfico com curvas voltamétricas do dispositivo 4, variando-se o pH de 
9,38 a 2,71 da solução aquosa de MB a 10-3M. 

 
 

 
O gráfico da figura 21 mostra variações expressivas de corrente para diferentes 

valores de pH. No entanto, salienta-se que não existe uma correlação sistemática 

entre a intensidade do pico e a variação do pH da solução. No caso da posição dos 

picos em relação ao potencial, observa-se uma dependência que pode ser 

correlacionada com os diferentes valores de pH da solução. Assim, foram 

determinadas as diferentes posições dos máximos de corrente em função do pH, 

que resultou no conjunto de pontos mostrado no gráfico da figura 22. 
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Figura 22 - Gráfico do o potencial de pico de oxidação das 
moléculas de MB em função do pH da solução. 

 
 
Na Figura 22, pode-se observar que os pontos seguem uma tendência linear, 

podendo ser interpolados por uma reta que apresenta uma dependência linear do 

potencial de pico em função do valor de pH da solução. O ajuste linear dos pontos 

experimentais resultou na equação 41, que relaciona o potencial de pico de 

oxidação das moléculas de azul de metileno com o pH da solução. 

 
E = 0,29864 - 0,04862.pH    ( 41) 

 
 
A declividade da reta descrita pela equação 41 indica a variação de potencial com o 

pH, indicando que o eletrodo de silício macroporoso funcionalizado com moléculas 

de azul de metileno pode ser utilizado como um sensor de pH de sensibilidade de –

48,62 mV / pH. No entanto, devemos observar que o ajuste poderia ser aprimorado, 

isto é, com uma menor dispersão de valores. Esta elevada dispersão ocorreu devido 

a fatores que serão discutidos posteriormente. 
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4.2.2 Dispositivo 7 

 

 

O dispositivo 7 (tabela 1), que foi funcionalizado com as moléculas de azul de 

metileno após o processo de Grafting, como descrito no procedimento experimental, 

e também foi submetido a ensaios de voltametria cíclica em solução de azul de 

metileno a 10-3 M em 25 mL de água DI diluída em uma solução tampão de fosfato 

monobásico em pH, variando de 9,38 a 2,71, monitorado por um pH-metro da 

Analion. O pH da solução foi alterado adicionando-se sucessivamente gotas de HCl 

concentrado na solução inicial de elevado valor de pH (9,38). Os resultados obtidos 

deste ensaio são apresentados na Figura 23. 
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Figura 23 - Gráfico com curvas voltamétricas do dispositivo 7, variando-se o pH de 
9,38 a 2,71 da solução aquosa de MB a 10-3M. 
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Como no caso do dispositivo 4, a figura 23 mostra que a posição dos picos de 

oxidação depende do valor de pH da solução. O gráfico destes pontos é 

apresentado na figura 24, na qual podem ser observadas duas regiões lineares; a 

primeira, a região correspondente a pH < 5; a segunda, correspondente à região de 

pH > 5.  

 

Figura 24 - Gráfico da posição do potencial correspondente aos picos de corrente em função 

de pH da solução eletrolítica utilizada no ensaio de voltametria cíclica do dispositivo 7. 

 

A dependência do potencial de pico em função do pH na região pH < 5, obtida após 

regressão linear, pode ser expressa pela equação 43. 

 

E = 0843 – 0,167.pH     (43) 

 

Na região pH > 5, a expressão que relaciona E com pH é dada pela equação 44. 

 

E = 0,234 – 0,039.pH                                                    (44) 
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Estes resultados são concordantes com o reportado para um eletrodo polimérico da 

Nafion modificado com azul de metileno [27]. As possíveis reações que podem 

estar acontecendo no eletrodo modificado podem ser descritas, conforme já citado, 

pela reação ilustrada na figura 9 [28]. 

Segundo reportado na literatura [29], a separação dos picos de oxidação e redução 

(redox) na curva de voltametria cíclica deste tipo de reação depende fortemente do 

pH da solução, sendo possível exprimir esta relação pela equação 45. 

 

E = k + (0,0592/n).log([H+]a
3 + Kr1[H

+]a
2 +  Kr2[H

+]a)                (45) 

 

Onde Kr1 e Kr2 são as constantes de dissociação do MB no seu estado reduzido, [H+] 

é a concentração de prótons no eletrodo modificado e “n” corresponde ao número de 

elétrons transferidos. Para valores de pH pequenos (meio ácido), espera-se que 

[H+]a
3 >> Kr1[H

+]a
2 + Kr2[H

+]a, em (44), obtendo-se a equação 46. 

 

   E = k – 0,09.pH     (46)  

 

No caso de valores de pH elevados (meio básico), espera-se que Kr2[H
+]a >> [H+]a

3 

+Kr1[H
+]a

2 em (45), resultando numa relação do potencial em função de pH expressa 

pela equação 47. 

 

   E = k – 0,03.pH     (47)  

 

Se compararmos com os resultados obtidos com eletrodo de silício macroporoso 

modificado com azul de metileno (equações 43 e 44), observa-se a mesma 

tendência do comportamento no deslocamento do potencial em função do pH da 

solução. É importante indicar que estes resultados referem-se aos obtidos com o 

dispositivo 7, o qual foi submetida a  um processo de Grafting [30] previamente a sua 

funcionalização com MB. O processo de Grafting promoveu alterações na superfície 

do filme de silício poroso, conforme mostrado na figura 25. 
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Figura 25 - Funcionalização da superfície do filme de silício poroso com  Cl3Si-
(CH2)2(CF2)5CF3) em soluçao de tolueno conforme processo descrito no procedimento 
experimental. 

 

 

O processo apresenta como resultado intermediário a formação de grupos silanol 

junto à superfície. Este grupo é altamente reativo, resultando na funcionalização do 

filme com APS (Cl3Si-(CH2)2(CF2)5CF3) ao final do processo. Conseqüentemente, 

obtém-se uma superfície do tipo -Si-(CH2)2(CF2)5CF3), que é hidrofóbica, o que 

sugere que o eletrodo modificado com MB resulta de uma interação com a região 

hidrofóbica do MB. 

No caso do dispositivo 4, formado por macroporos mas não submetido ao processo 

de Grafting, os resultados da curva voltamétrica mostram uma elevada dispersão de 

valores, o que pode ser atribuído a defeitos do eletrodo, decorrentes do fato de que, 

neste caso, o filme não foi totalmente coberto pelo azul de metileno, existindo 

regiões sem essa substância. No caso da amostra 7, o comportamento da 

voltametria cíclica foi mais concordante com o comportamento de outros eletrodos 

modificado por azul de metileno [27, 29], indicando que o PS funcionalizado com 

moléculas de MB após o processo de Grafting se apresenta como um excelente 

sensor eletroquímico. 

Nas figuras 21 e 23 é possível observar a corrente de pico correspondente ao 

processo de redução da molécula de MB+ adsorvida no eletrodo de silício poroso. Já 

na região de oxidação, observa-se um efeito de saturação da corrente, não sendo 

possível observar o processo de oxidação das moléculas de MB. Apenas nota-se 

que a interface do eletrodo modificado participa do processo eletroquímico nesta 

região. Este comportamento de I x V apresentando um comportamento retificador e 

uma região de saturação (platou) acontence quando a velocidade de varredura é 

pequena em relação ao processo eletroquímico, isto é, num processo estacionário. 

Utilizando-se este argumento, no presente caso podemos supor que o processo de 
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oxidação das moléculas de MB no eletrodo é muito rápido em relação à velocidade 

de varredura utilizada na presente experiência. Esta corrente de platou mostra-se 

dependente do pH da solução, como pode ser observada nas duas regiões lineares 

da figura 26, como no caso do comportamento dos potenciais (Figura 24) ; uma na 

região de baixo pH e outra na região de elevado pH. 

Na região de de pH < 6,5 a relação da intensidade de corrente de saturação 

corresponde à equação 48. 

 

pHI 951,0027,1 +−=       [µA]                                                    (48) 

 

Na região de pH> 6,5, a relação entre a intensidade de corrente e o pH é dada pela 

equação 49. 

 

pHI 235,2335,9 +−=        [µA]                                                   (49) 

 

Figura 26 - Corrente de satuação na região catódica em função do pH da solução 

correspondente ao dispositivo 7. 
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Os pontos experimentais foram extraídos dos voltamogramas apresentados na figura 

23. 

Contrário ao comportamento do potencial, a corrente de saturação catódica 

apresenta maior sensibilidade na região de valores elevados de pH (2,235 µA / pH), 

e menor sensibilidade na região de baixos valores de pH (0,951 µA / pH). 

Finalmente, foram fabricados eletrodos modificados com azul de metileno utilizando-

se filmes de silício microporoso seguindo-se o procedimento descrito em 

3.PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. Apesar da grande vantagem devido a sua 

elevada superfície específica, em ensaios realizados utilizando-se a técnica de 

voltametria cíclica não foi possível observar os picos de redox do azul de metileno 

nestes dispositivos (silício microporoso). Isto pode ser devido ao fato de que filmes 

de silício microporoso apresentam uma elevada resitência - da ordem de 10 MΩ [31]. 

No entanto, aproveitando-se a característica de sua elevada superfície específica, 

estes eletrodos modificados puderam ser utilizados para monitorar a concentração 

de íons utilizando-se a técnica de impedância eletroquímica conforme descrito a 

seguir. 

 

 

4.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica do Dispositivo 1 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, neste caso foram funcionalizados filmes de 

silício microporoso (PS) com moléculas de azul de metileno, obtendo-se um eletrodo 

modificado de PS-MB. 

Foi utilizada espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) para estudar o 

comportamento do eletrodo de PS modificado em soluções num eletrólito sob 

diferentes concentrações. Finalmente, discutiu-se o modelo elétrico do dispositivo 

para aplicação como sensor eletroquímico. 

As medidas realizadas dependiam de eletrólitos para aumentar a condutividade da 

solução. Assim, diluiu-se NaCl - por ser um sal facilmente obtido - em 100 mM em 

água deionizada com condutividade menor que 2 mS / cm.  

A solução tampão utilizada na calibração do instrumento foi obtida dissolvendo-se 

HCl e NaOH na solução aquosa de NaCl, resultando em uma solução com valor de 
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pH igual a 7. Esta solução foi calibrada com base num pH-metro comercial utilizando 

o eletrodo conjugado apresentado na figura 2 e calibrado com referência numa 

solução-tampão comercial (pH = 6,38) que obedece às especificações que a 

qualifica como reagentes de grau analítico [32]. 

A solução-tampão foi utilizada não só na calibração do pH-metro, mas também no 

próprio experimento para manter o pH constante no valor apresentado. Isto foi 

possível devido à baixa interação iônica existente entre as moléculas das 

substâncias da solução-tampão com outros íons externos à molécula. 

 

A solução-tampão utilizada foi: 

-Solução tampão pH = 7 (25 °C) - Padrão primário: consiste em 3,387 g de fosfato 

monobásico de potássio (KH2PO4) e 3,533 g de fosfato básico de sódio (Na2HPO4)  

solubilizados em água destilada própria para preparação de tampão, à 25 °C, e 

diluídos para 100 mL [33]. 

 

As medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica foram obtidas na faixa 

de freqüência de 0 a 13 MHz utilizando-se soluções de KCl e NH4Cl nas 

concentrações de 0,25 M, 0,5 M e 1 M, mantendo-se o valor de pH constante e igual 

a 7. 

A figura 27 mostra o diagrama de Nyquist, mostrando a dependência da freqüência 

com a impedância do eletrodo de PS-MB modificado em 0,25 M, 0,5 M e 1 M de 

solução aquosa de KCl. A curva mostra dois comportamentos característicos; a 

região de baixa e de alta freqüência. No primeiro caso, a curva mostra um 

comportamento linear, cuja resposta indica a existência de elemento distribuído. 

Portanto, o sistema é controlado por processo de difusão de contra-íons, o que pode 

ser representado por uma impedância adicional no circuito equivalente da figura 29, 

sendo este elemento de impedância conhecido como impedância de Warburg. A 

região de alta freqüência mostra um semi-círculo característico. A falta de definição 

do semi-círculo deve-se à elevada resistência elétrica da interface solução/PS-MB, 

pois o filme de PS foi submetido a um processo de pré-oxidação, mas o fato da 

curva relembrar a forma de um semi-círculo nesta região pode ser atribuído ao valor 
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finito desta resistência causado pelo nível de defeitos locais na interface PS / MB. O 

comportamento indutivo em alta freqüência (figura 27 (b)) pode ser atribuído ao 

processo de adsorção / desadsorção de contra-íons na superfície da interface. As 

figuras 28 (a) e 28 (b) mostram o plano da impedância de acordo com o formalismo 

de Nyquist para a solução aquosa de NH4Cl nas concentrações de 0,25 M, 0,5 M e 1 

M, respectivamente. Basicamente, as curvas mostram o mesmo comportamento na 

solução de KCl. Entretanto, vale a pena mencionar que os parâmetros extraídos 

destas curvas dependem do tipo de íons utilizados, conforme discutido adiante. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 27 - Gráficos da impedância no plano complexo para o KCl em 

3 diferentes concentrações. Curvas para 3 diferentes concentrações 

(a). Um zoom em alta freqüência é mostrado em (b).   
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(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 28 - Gráficos da impedância no plano complexo para o NH4Cl 

em 3 diferentes concentrações. Novamente o processo é dominado por 

difusão (a). Em altas freqüências, nota-se comportamento indutivo (b).  
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Figura 29 - Circuito equivalente com Rs=resistência da 

solução, Cdl=capacitância da dupla camada, Rct=resistência 

da reação de transferência de carga, W=impedância de 

Warburg. 

 

 

A declividade das curvas na região de baixa freqüência mostra monotonicamente a 

dependência da concentração iônica com o incremento da declividade (tabela 2) em 

ambos os casos. Estas declividades foram obtidas para 40-50 V / década de 

corrente, diferentes da obtida para o eletrodo ideal (10 V / década de corrente). O 

filme de PS apresenta estrutura porosa, que pode ser representada por uma 

combinação complexa de elementos elétricos, bem como a linha de transmissão 

contrária para a representação num circuito equivalente muito simples para eletrodo 

ideal. Então as declividades observadas no presente trabalho podem ser atribuídas 

à característica porosa do eletrodo de PS-MB. Comparando-se os valores de 

declividade do KCl e do NH4Cl, observa-se que os maiores valores de declividade na 

solução de KCl estão relacionados ao tipo de íon, com massas diferentes, embora 

ambos sejam monovalentes. Estes resultados mostram que o eletrodo modificado 

tem propriedades seletivas ao tipo de íon. 

Os pontos de intersecção das curvas com o eixo real relacionam-se à resistência da 

solução (tabela 2); estas resistências mostram um comportamento monotônico 

quanto à concentração iônica, com valores que decrescem com o aumento da 

concentração iônica. Em baixa concentração (0,25 M), as espécies KCl e NH4Cl 

apresentam a mesma resistência volumétrica. Mas nas concentrações de 0,5 M e 1 

M, a solução de NH4Cl apresenta baixos valores de resistência. Finalmente, vale a 

pena mencionar que o eletrodo modificado de PS-MB mostrou a propriedade de se 

recuperar após limpo em água DI corrente. 
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Tabela 2 - O valor da declividade da curva na região de baixa freqüência e o valor da resistência série 
na região de alta freqüência para as soluções de KCl e NH4Cl.      

KCl 
Concentração (M) - ∆Im / ∆Re  Z = Re (Ω) 

0,25 2,0053 114,07 
0,5 2,2921 81,87 
1 2,3019 58,29 

NH4Cl 
Concentração (M) - ∆Im / ∆Re Z = Re (Ω) 

0,25 1,9558 114,91 
0,5 2,1745 75,32 
1 2,1590 52,89 

 

 

O comportamento da declividade (na região de baixa freqüência) mostrou-se 

diferente em relação ao eletrodo ideal, em concordância com a característica porosa 

do eletrodo modificado de PS-MB. 

O comportamento indutivo do eletrodo (na região de alta freqüência) foi atribuído ao 

processo de adsorção / desadsorção na superfície do eletrodo.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que: 

 

O eletrodo modificado de PS-MB estudado apresenta elevada estabilidade e 

comportamento reprodutível devido à facilidade de recuperação de moléculas de MB 

em água DI. 

 

A formação de silício poroso utilizando-se DMF em solução eletroquímica de HF 

promoveu a formação de filmes de PS com macroporos de elevada razão de 

aspecto (diâmetros médios de 1 µm e profundidade de 10 µm), resultando num 

ótimo substrato devido a sua elevada superfície específica, característica importante 

na aplicação como dispositivo sensor. 

 

O filme macroporoso obtido para ser utilizado como eletrodos de trabalho em 

dispositivos eletroquímicos devido a sua baixa resistência elétrica. 

 

Eletrodos de PS macroporos modificados com moléculas de MB apresentaram um 

bom desempenho como dispositivos sensores de pH, mostrando que o pré-

tratamento de superfície do filme de macroporoso com moléculas de Cl3SiR (silanos) 

em tolueno promoveu melhor estabilidade e desempenho do eletrodo modificado 

com MB.  

 

O eletrodo de PS microporoso modificado com moléculas de MB mostrou 

sensibilidade e seletividade na detecção de íons através da técnica de impedância 

eletroquímica, pois a resistência série obtida através da técnica de impedância 

eletroquímica mostrou elevada sensibilidade à concentração iônica. A declividade 

das curvas no plano de Nyquist também se mostrou sensível à concentração iônica. 

  

Os resultados experimentais mostram que a interface desenvolvida no presente 

trabalho pode ser utilizada com sucesso no desenvolvimento de sensores 
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eletroquímicos baseados em filmes de PS para detecção de íon e determinação de 

pH. 

 

Como conseqüência dos resultados obtidos nos eletrodos de PS-MB, pode-se inferir 

a possibilidade de aplicar estes eletrodos no desenvolvimento de biossensores e 

Chips de DNA, como desafios futuros. 
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ANEXO A – Especificação do MB 
 
 
 

BOLETIM DE GARANTIA  HALOQUIMICA 
 

AZUL DE METILENO 
(Aquoso) 

 
LOTE   NUMERO        .: ...........................................................................   011982 

DATA FABRICAÇÃO .: ............................................................................ 05/2006 
DATA DE VALIDADE.: ............................................................................ 05/2007 
 
 

COMPOSIÇÃO.:  AZUL DE METILENO 
                                ÁGUA DEIONIZADA 
 
 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S 
 

AZUL DE METILENO 
Rastreado 
Lote 07886 Fabricante.: Haloquimica 
Data de Fabricação.: Janeiro 2004 Data Validade.: Janeiro 2007 
C.I. 52015; METHYLTHIONINE CHLORIDE; 
3,7-bis[DIMETHYLAMINO]PHENAZOTHIONIUM CHLORIDE) 
FORMULA..: C16H18CIN3S.3H2O    
P.M. 373,9            
PROCEDENCIA.: Alemanha 

 

USO.: 
BACTERIOLOGIA E HISTOLOGIA 
ALTERNATIVA PARA VISUALIZAÇÃO DO ÁCIDO NUCLEICO EM GEL  
 

Água Deionizada - Passa no Teste 

 
Armazenagem.: Manter o frasco hermeticamente fechado ao abrigo de intempéries 

Precauções..:  No manuseio da solução; Usar luvas, óculos, e avental de proteção. 

ENGENHEIRO QUIMICO RESPONSÁVEL .: C. MONTEIRO  C.R.Q. IV. 04306834 
 


