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RESUMO 

 
 
MACHADO, G.C. Determinação sequencial de nitrato e nitrito por vo ltametria de 
pulso diferencial empregando um ultramicroeletrodo de ouro . 2010. 88f. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2010. 
 
 
Este trabalho descreve o desenvolvimento de um método eletroanalítico para 
determinação sequencial de nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-), utilizando como técnica, a 

voltametria de pulso diferencial. O método se baseia na redução eletroquímica dos 
íons nitrato sobre um ultramicroeletrodo de ouro modificado in situ com cádmio 
depositado em regime de subtensão, e na seqüência, a remoção da monocamada 
de cádmio e a oxidação eletroquímica dos íons nitritos sobre o ultramicroeletrodo 
não modificado. Os ensaios voltamétricos para determinação quantitativa de nitrato 
e nitrito foram realizados em solução de NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0x 10-3 molL-1 
(pH = 3,3) preparada com água ultrapura. Utilizando as condições experimentais e 
os parâmetros voltamétricos otimizados, foram construídas curvas analíticas para 
determinação de nitrito e nitrato separadamente e também para determinação 
sequencial dos dois analitos. Para a determinação do NO2

-, foi observado uma 
relação linear entre a corrente de pico e a concentração desse íon dentro do 
intervalo de concentração de 1,0 x 10-5 molL-1 a 1,1 x 10-4 molL-1, com um limite de 
detecção igual a 1,151 ± 0,091 µmolL-1 e limite de quantificação igual a 3,838 ± 
0,091 µmolL-1. Para a determinação do NO3

-, também foi observado uma relação 
linear entre corrente de pico e concentração desse analito dentro do intervalo 
estudado, que foi de 2,00 x 10-5 molL-1 a 2,50 x 10-4 molL-1. O limite de detecção 
encontrado foi 4,839 ± 0,275 µmolL-1 e o limite de quantificação 16,131 ± 0,275 
µmolL-1. A determinação sequencial de nitrito e nitrato foi avaliada dentro do 
intervalo de concentração de 5,00 x 10-5 molL-1 a 2,50 x 10-4 molL-1 para NO3

- e 1,00 
x 10-5 molL-1 a 4,50 x 10-5 para NO2

-. Para ambos os casos, a relação entre corrente 
de pico versus concentração do analito foi linear. Para a determinação sequencial os 
limites de detecção são 16,177 ± 0,794 µmolL-1 para NO3

- e 2,243 ± 0,179 µmolL-1 
para NO2

- e os limites de quantificação são 53,922 ± 0,794 µmolL-1 para o NO3
- e 

7,476 ± 0,179 µmolL-1 para o NO2
-. Os limites de detecção, os limites de 

quantificação e demais parâmetros estatísticos apresentados nesse trabalho, foram 
obtidos a partir de cálculos baseados em procedimentos descritos em Miller e 
Miller68 e Silva69. 
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ABSTRACT 
 
 
MACHADO, G.C. Sequential determination of nitrate and nitrite by differential 
pulse voltammetry using a gold ultramicroelectrode . 2010. 88f. Dissertation 
(Masters) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2010. 

 

 

This work describes the development of an electroanalytical method for sequential 
determination of nitrite (NO2

-) and nitrate (NO3
-), using as a technique, differential 

pulse voltammetry. The method is based on the electrochemical reduction of nitrate 
ions on a gold ultramicroelectrode modified in situ by underpotential deposition of 
cadmium, and subsequently, the removal of cadmium monolayer and the 
electrochemical oxidation of nitrite on ultramicroelectrode unmodified. The 
voltammetric analysis for quantitative determination of nitrate and nitrite were carried 
out in NaClO4 0.1 molL-1 + HClO4 1.0 x 10-3 molL-1 (pH = 3.3) prepared with ultrapure 
water. Using the optimized experimental conditions and voltammetric parameters, 
analytical curves were constructed for determination of nitrite and nitrate separately 
and for sequential determination of the two analytes. The relationship between peak 
current and concentration of NO2

- were found to be linear in the concentration range  
between 1.0 x 10-5 molL-1 and 1.1 x 10-4 molL-1, with a detection limit of 1.151 ± 0.091 
µmolL-1 and quantification limit of 3.838 ± 0.091 µmolL-1. For determination of NO3

- 
was also observed a linear relationship between peak current and concentration of 
analyte within the concentration range studied, which was from 2.00 x 10-5 molL-1 to 
2.50 x 10-4 molL-1 . The detection limit was 4.839 ± 0.275 µmolL-1 and the 
quantification limit was 16.131 ± 0.275 µmolL-1. The sequential determination of 
nitrite and nitrate was assessed within concentration range from 5.00 x 10-5 molL-1 to 
2.50 x 10-4 molL-1 for NO3

- and from 1.00 x 10-5 molL-1 to 4.50 x 10-5 for NO2
-. In both 

cases, the relationship between peak current versus analyte concentration were 
found to be linear.  The detection limits for sequential determination are 16.177 ± 
0.794 µmolL-1 for NO3

- and 2.243 ± 0.179 µmolL-1 for NO2
- and the quantification 

limits are 53.922 ± 0.794 µmolL-1 for NO3
- and 7.476 ± 0.179 µmolL-1 for NO2

-. The 
detection and quantification limits and other statistical parameters presented in this 
work were obtained from calculations based on procedures described in Miller and 
Miller68 and Silva69. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento contínuo da população mundial trouxe a necessidade de um 

aumento constante na produção de alimentos, assim como, de uma conservação 

mais eficiente dos mesmos. Como conseqüência, o número de substâncias 

poluentes, que são incorporadas ao meio ambiente e/ou ingeridas diariamente na 

dieta humana tem aumentado a cada dia.  Dentre essas substâncias, os nitritos 

(NO2
-) e nitratos (NO3

-) tem sido considerados contaminantes ambientais 

importantes dos solos e de águas naturais (subterrâneas e superficiais)1.  

Nas últimas décadas, o homem tem alterado o ciclo do nitrogênio 

aumentando a disponibilidade desses compostos inorgânicos nitrogenados no meio 

ambiente. Isso tem ocorrido por meio da emissão de gases tóxicos na atmosfera, 

despejos de efluentes industriais e domésticos em águas naturais e principalmente, 

devido ao aumento do uso de fertilizantes nitrogenados nas atividades agrícolas. A 

utilização de fertilizantes na agricultura é fundamental para manter a produção de 

alimentos em quantidades adequadas para suprir a demanda da população mundial, 

entretanto, o abuso no uso dos fertilizantes nitrogenados juntamente com a má 

utilização dos recursos naturais, pode além de comprometer o ecossistema, 

provocar efeitos adversos à saúde do homem e impactos na economia2,3. 

Os íons NO3
- e NO2

- além de estarem presentes naturalmente no meio 

ambiente fazendo parte do ciclo do nitrogênio, também fazem parte dos sistemas 

fisiológicos dos seres humanos. Por exemplo, o nitrito e nitrato aparecem como 

produtos finais da via metabólica do óxido nítrico (NO), uma molécula que 

desempenha papéis importantes no nosso organismo, agindo como 

neurotransmissor, vasodilatador, entre outros. A medida da concentração de NO3
- e 

NO2
- no sangue pode ser usada como um indicador da síntese de NO no corpo 

humano4,5.  

Esses íons ainda estão presentes na indústria, onde são empregados em 

diversos processos, como na fabricação de fogos de artifício, na indústria de 

fertilizantes e na indústria de alimentos, onde são utilizados como aditivos, na forma 

de seus sais de sódio e potássio, durante a fabricação de conservas, embutidos 

(salame, presunto, salsicha, etc.), queijos e na cura de carnes3,6. Suas principais 
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funções como aditivos são: dar cor e sabor aos alimentos, além de, inibir o 

crescimento da bactéria Clostridium botulinum (responsável por um tipo de 

intoxicação alimentar conhecida como botulismo)6,7. Entretanto, não é somente nos 

alimentos industrializados que nitrito e nitrato estão presentes, pois muitos alimentos 

contêm esses íons em sua composição devido a processos naturais. O NO3
-, por 

exemplo, encontra-se presente naturalmente em vegetais e hortaliças, pois as 

plantas o absorvem como fonte de nitrogênio para o seu crescimento6.  

A versatilidade desses íons é inegável, porém o aumento da disponibilidade 

juntamente com a potencial toxicidade deles ao meio ambiente e a saúde humana 

tem sido o foco da preocupação em relação à exposição a essas substâncias3. 

 

 

1.1 Efeitos Tóxicos 

 

 

Segundo Camargo e Alonso2, os maiores problemas devido à contaminação 

do meio ambiente, particularmente dos ecossistemas aquáticos por compostos 

nitrogenados, tais como NO3
- e NO2

-, estão relacionados ao aumento da proliferação 

de algas resultando na eutrofização desses ecossistemas e também à toxicidade 

desses íons para os animais aquáticos, prejudicando assim à sobrevivência, 

crescimento e reprodução dos mesmos. 

Já a preocupação com a exposição do homem a nitrato e/ou nitrito se deve ao 

fato desses íons serem precursores de doenças, sendo que as principais fontes de 

exposição dos seres humanos a NO3
- e/ou NO2

- estão relacionadas com a ingestão 

de água e alimentos que contenham essas substâncias 8,9.  

O excesso de NO3
- nos alimentos ou na água para consumo humano não é a 

causa direta de doenças. O problema é que o NO3
- pode ser convertido a NO2

- por 

processos enzimáticos que podem ocorrer tanto em alimentos como no sistema 

digestivo. O NO2
- por sua vez, quer seja ingerido diretamente ou proveniente da 

redução do NO3
-, pode então causar danos á saúde 7,9.   

Nitritos podem formar nitrosaminas ao reagir com aminas secundárias e 

terciárias presentes em alguns alimentos e também no corpo humano. As 

nitrosaminas são compostos conhecidos por serem potencialmente carcinogênicos 
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aos seres humanos. Alguns estudos têm associado o aumento na incidência de 

câncer de estômago à ingestão de água e alimentos que contenham excesso de 

nitrato e nitrito 8,10. 

O nitrito pode também oxidar o Fe (II) da hemoglobina a Fe (III), gerando a 

sua forma oxidada conhecida como metemoglobina. Esse composto não é capaz de 

transportar oxigênio para as células, logo uma elevada concentração de 

metemoglobina no corpo humano pode levar à morte por insuficiência respiratória. A 

doença causada por excesso de metemoglobina no sangue é conhecida como 

“metemoglobinemia”, ou, “síndrome do bebê azul”, pois os bebês que sofrem desse 

mal podem apresentar uma coloração azulada na pele e mucosas devido à 

deficiência na absorção e transporte de oxigênio para as células10,11. As crianças 

são mais suscetíveis do que adultos à formação de metemoglobina devido a 

diversos fatores, tais como: (1) a ingestão total de líquidos por kg de peso corporal é 

cerca de 3 vezes maior que a de um adulto; (2) o pH estomacal de crianças fica 

entre 5 e 7, permitindo assim a adaptação de bactérias redutoras de NO3
-; (3) 

crianças tem uma grande quantidade de hemoglobina fetal (hemoglobina F), que é 

mais facilmente convertida a metemoglobina do que a hemoglobina adulta 

(hemoglobina A); (4) os adultos têm enzimas que são capazes de reduzir a 

metemoglobina a sua forma original, enquanto que a deficiência de algumas 

enzimas em crianças não possibilitam esse processo11.  

Vários casos de metemoglobinemia já foram relatados em todo mundo, a 

maioria dos quais foram associados com a ingestão de água de poço com altas 

concentrações de nitrato 2,11.  

 

 
1.2 Legislação 

 

 

A fim de controlar os efeitos nocivos que os íons NO3
- e NO2

- podem provocar 

na saúde humana, alguns órgãos governamentais e agências reguladoras em todo 

mundo têm estabelecido limites máximos para teores desses íons em água para o 

consumo humano. No Brasil estes limites são definidos pelo Ministério da Saúde 

(MS)12 através da Portaria Nº. 518 de 25 de março de 2004 e também pela 

Resolução Nº. 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente (CONAMA)13. Já nos Estados Unidos, os padrões de água potável são 

estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) (do inglês Environmental 

Protection Agency)14, enquanto na Europa, os parâmetros relativos à qualidade da 

água destinada ao consumo humano constam na Diretiva 98/83/CE estabelecidos 

pela União Européia (UE)15. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também 

recomenda que haja limites máximos de nitrato e nitrito na água potável16. 

  Os teores máximos de nitrato e nitrito permitidos em água para consumo 

humano nessas legislações encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Teores máximos de NO3
- e NO2

- permitidos em água para consumo humano 

 

Órgão Governamental ou 
Agência Reguladora 

Limite Máximo de NO 3
- 

(mgL -1) 
Limite Máximo de NO 2

- 
(mgL -1) 

MS (Brasil) 10,0 1,00 

CONAMA (Brasil) 10,0 1,00 

EPA (Estados Unidos) 10,0 1,00 

UE (Europa) 50,0 0,50 

OMS 50,0 3,00 

 

 

 

1.3 Métodos para determinação de NO 2
- e NO3

- (Revisão Bibliográfica) 

 

 

Devido ao aumento das quantidades NO3
- e NO2

- que estão chegando às 

águas superficiais e subterrâneas, provocando a contaminação dos ambientes 

aquáticos, e as conseqüências que isso pode trazer ao meio ambiente e à saúde 

dos seres humanos, um aumento significativo no interesse por métodos analíticos 

para determinação desses íons em diferentes matrizes tem ocorrido nas últimas 

décadas. 
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Nesse sentido, vários métodos, empregando técnicas analíticas diferentes, 

têm sido desenvolvidos. Dentre eles estão os métodos espectroscópicos1,17,18,19,20, 

cromatográficos5,21,22,23, eletroforéticos4,24,25, métodos que empregam sistemas de 

análise em fluxo26,27,28,29 e os métodos eletroanalíticos30,31,32,33,34. 

  Métodos utilizando técnicas eletroanalíticas têm se mostrado uma 

interessante alternativa para determinação de grande variedade de analitos em 

diferentes matrizes, pois essas técnicas são capazes de fornecer baixos limites de 

detecção e ainda várias informações que caracterizam e descrevem 

eletroquimicamente determinados sistemas, já que as medidas eletroquimicas são 

frequentemente específicas para um estado de oxidação particular de um elemento. 

A principal vantagem das técnicas eletroanalíticas é a possibilidade de análise direta 

das amostras sem a necessidade de etapa de separação ou pré-tratamento das 

mesmas. Além disto, a utilização de métodos eletroanalíticos possibilita a análise de 

soluções coloridas ou com partículas sólidas suspensas. Uma outra vantagem é que 

a sua instrumentação é relativamente barata quando comparada a outros 

equipamentos, como os utilizados em cromatografia, por exemplo 35.  

Nesta revisão são apresentados alguns trabalhos desenvolvidos nos últimos 

cinco anos relacionados à determinação de nitrito, nitrato, assim como a 

determinação simultânea deles utilizando técnicas eletroanalíticas. 

 

  

1.3.1 Métodos para determinação de NO2
- 

 

 

Karousos et al.36 desenvolveram um método para determinação de nitrito em 

água de rio e água do mar, utilizando um eletrodo descartável do tipo SPE (do inglês 

screen-printed electrode). O SPE utilizado consistiu de um sistema com dois 

eletrodos: carbono (1,0 mm2 de área) como eletrodo de trabalho e uma pasta de 

Ag/AgCl como referência suportados sobre uma base de 3,0 cm X 0,5 cm. O nitrito 

foi determinado indiretamente por meio de uma reação de derivatização com o 

composto floroglucinol, após a adição de alíquotas das amostras contendo NO2
- a 

uma solução contendo 20,0 mmolL-1 de floroglucinol preparada em tampão Britton-

Robinson (pH=3,0). O grupo nitro, do derivado do fluoroglucinol formado, é 
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posteriormente reduzido eletroquimicamente a um grupo amino sobre a superfície do 

SPE. O potencial de pico correspondente a essa redução é -0,19 V. O nitrito foi 

determinado em amostras de água numa faixa linear de 2-500 µmolL-1 pelo método 

de adição padrão empregando a voltametria de varredura linear. As medidas foram 

realizadas em triplicata e o limite de detecção encontrado para o método proposto foi 

de 1,0 µmolL-1. Segundo os autores a utilização desses eletrodos descartáveis é 

bastante interessante nas análises de campo, sendo tecnologicamente e 

economicamente viável para fins de exploração comercial. O método é versátil pois 

permite que a reação de derivatização e a determinação sejam realizadas in situ. 

Além disso, os derivados que são eletroquimicamente detectáveis se inserem dentro 

de uma região de potenciais onde existem poucos processos eletródicos 

concorrentes.  

Santos et al.37 desenvolveram um sensor amperométrico para determinação 

de nitrito utilizando um eletrodo de carbono vítreo modificado com camadas 

alternadas de tetra-(N-metil-4-piridil)-porfirina de ferro(III) (FeT4MPyP) e ftalocianina 

tetrasulfonada de cobalto(II) (CoTSPc). Segundo os autores, o eletrodo modificado 

mostrou uma excelente atividade catalítica e estabilidade para a oxidação de nitrito 

diminuindo o potencial de pico em cerca de 200 mV para valores menos positivos e 

valores de corrente de pico muito superiores aos obtidos com um eletrodo de 

carbono vítreo não modificado. A faixa linear de resposta para a determinação dos 

íons NO2
- em amostras de água natural utilizando esse sensor foi de 0,2 a 8,6 

µmolL-1 e o limite de detecção foi de 0,04 µmolL-1. Estudos com interferentes 

comumente presentes em águas naturais, tais como Na+, NH4
+, Cl-, SO3

2-, SO4
2- e 

H2PO4
-, mostraram que o sensor desenvolvido é seletivo em relação a esses íons e 

que portanto eles não interferem nos resultados obtidos. Em trabalho mais recente, 

Santos et al.38 determinaram NO2
- em amostras de salsicha e vegetais em conserva 

utilizando um sensor muito semelhante ao descrito anteriormente, porém na 

modificação foi utilizado um complexo de cobre - ftalocianina tetrasulfonada de cobre 

(CuTSPc) - ao invés do complexo de cobalto (CoTSPc). O limite de detecção obtido 

foi de 0,1 µmolL-1. 

Um eletrodo de filme de cobalto, obtido por meio da eletrodeposição de 

cobalto sobre um substrato de cobre, foi utilizado por Soropogui, Sigaud e Vittori 39 

para determinação de NO2
- em águas naturais. O filme de cobalto foi depositado 
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sobre o eletrodo de cobre imerso em uma solução contendo 0,05 molL-1 de 

CoSO4.7H2O (preparada em 0,01 molL-1 de H3BO3) após polarização em um 

potencial de  -0,966 V por 10 min, utilizando cronoamperometria. De acordo com os 

autores o método proposto permitiu determinar NO2
- em baixas concentrações, 

obtendo assim um limite de detecção de 0,2 µmolL-1. 

A utilização de voltametria de onda quadrada associada ao uso de ultrassom 

na determinação eletroanalítica de NO2
- sobre um eletrodo de diamente dopado com 

boro (DDB) foi proposto por Oliveira et al.40 O potencial de pico para a oxidação dos 

íons NO2
- sobre o DDB em tampão Britton-Robinson (pH= 2,0) foi em 1,0 V (versus 

Ag/AgCl). A resposta voltamétrica para a oxidação do NO2
- na presença do ultrasom 

foi cinco vezes maior quando comparada à mesma determinação na ausência do 

ultrasom. O limite de detecção foi 0,782 µgL-1 de NO2
- (utilizando o ultrasom) e 6,44 

µgL-1 de NO2
- (sem utilização do ultrasom), o que corresponde a 1,70 x 10-8 molL-1 e 

1,40 x 10-7 molL-1 respectivamente. 

 

 

1.3.2 Métodos para determinação de NO3
- 

 

 

Alguns trabalhos na literatura mostram a eletro-redução de nitrato em 

eletrodos metálicos tais como a Pt, Cu, Bi, entre outros41,42,43. Entretanto em muitos 

trabalhos publicados, os eletrodos empregados são modificados, podendo citar 

como exemplo os eletrodos bimetálicos44,45. Nesse caso a superfície de um metal 

(substrato) é modificada pela deposição de outro metal a fim de melhorar a atividade 

catalítica e a seletividade na redução dos íons NO3
-. Algumas vezes esse tipo de 

modificação é realizada in situ simplificando assim o preparo da superfície catalítica. 

Soropogui, Sigaud e Vittori 46 estudaram a redução de NO3
- sobre eletrodos de 

paládio (Pd), cobre (Cu) e eletrodo de paládio com cobre eletrodepositado (Pd/Cu) 

para utilização no monitoramento in situ desses íons em águas naturais. Uma boa 

linearidade na resposta de corrente em relação ao aumento da concentração de 

NO3
- no meio foi observada em um potencial de -1,5 V, utilizando os três eletrodos. 

Segundo os autores, os eletrodos de Pd, Cu e Pd/Cu foram capazes de detectar 

uma variação de 2 ppm de NO3
- em amostras de águas naturais durante os testes 
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de monitoramento. Contudo o eletrodo de paládio (Pd) foi apontado como o melhor 

eletrodo para o objetivo proposto, pois além de ser capaz de detectar NO3
- 

apresentando uma resposta linear, este eletrodo não apresentou qualquer influência 

com relação aos interferentes estudados (SO4
2-, Mg2+, Ca2+, NH4

+ e Cl-) e ainda não 

requer manutenção constante, uma vez que os eletrodos de Pd não são facilmente 

oxidados.  

Paixão, Cardoso e Bertotti 47, propuseram um novo método para determinar 

NO3
-  em água mineral e salsichas utilizando um eletrodo de cobre (Cu). Segundo os 

autores o diferencial do método está na renovação contínua da superfície eletródica 

utilizando um pré-tratamento que permite que cada determinação seja realizada em 

uma superfície nova e reprodutível. Essa superfície renovável foi obtida através da 

dissolução anódica do eletrodo de Cu (ø= 3 mm) aplicando um potencial de +0,50 V 

por 10 s, seguido de subseqüente redeposição dos íons cobre que permaneceram 

na camada de difusão ao aplicar um potencial de -0,25 V por 15 s. Uma curva 

analítica para redução de NO3
-  sobre o eletrodo modificado pelo método proposto 

foi construída e boa linearidade entre a corrente de pico e a concentração de NO3
-  

(intervalo de concentração: 0,1 a 2,5 mmolL-1) foi observada. O limite de detecção e 

de quantificação do método foi estimado em 11,6 e 38,7 µmolL-1 , respectivamente. 

Em trabalho mais recente, Gamboa et al.48 utilizaram o eletrodo de cobre modificado 

pelo método de dissolução/redeposição de cobre decrito acima como detector 

amperométrico em um sistema de análise por injeção de fluxo para determinação de 

NO3
- em amostras de água mineral e refrigerante. O método apresentou linearidade 

na faixa de concentração estudada (0,1 a 2,5 mmolL-1 de NO3
-) com limite de 

detecção de 4,2 µmolL-1. 

 

 

1.3.3 Determinação simultânea NO2
- e NO3

- 

 

 

A maioria dos métodos para determinação simultânea de nitrato e nitrito utiliza 

técnicas como espectrofotometria, cromatografia, entre outras. Contudo há poucos 

relatos na literatura de métodos utilizando técnicas eletroanalíticas para determinar 

NO3
- e NO2

- simultaneamente e/ou sequencialmente. 



 

23 
 

Um método voltamétrico para determinar simultâneamente íons NO3
- e NO2

- 

foi desenvolvido por Kaminskaya, Zakharova e Slepchenko49. Primeiramente, o NO2
- 

foi determinado sobre um eletrodo de grafite após polarização anódica em meio de 

Na2SO4. Em seguida, foi adicionado ácido ascórbico e CuSO4 a célula eletroquímica 

e o pH foi então ajustado com H2SO4. O cobre foi então depositado sobre o eletrodo 

de grafite in situ e, sobre essa superfície modificada o NO3
- foi determinado em um 

potencial de -0,5 V. O cobre foi redissolvido posteriormente para a solução. O 

método mostrou resposta linear para NO2
- numa faixa de concentração de 0,2 a 10,0 

mgL-1 e para o NO3
- 0,5 a 5,0 mgL-1. Segundo os autores os íons NO3

- não 

interferem na determinação de NO2
-. O método foi aplicado em amostras de águas 

naturais e outros íons comumente encontrados em águas tais como Ca2+, Al3+, K+ e 

Na+ não interferiram na determinação. Os autores relataram ainda que o método é 

simples e de rápida execução, uma vez que a análise em triplicata de uma amostra 

de água não leva mais que uma hora. 

Esta revisão bibliográfica mostra as vantagens de aplicação de técnicas 

eletroanalíticas na determinação de NO2
- e NO3

-, destacando principalmente a 

possibilidade de determinação em diversas matrizes (águas naturais, alimentos 

industrializados, etc.), a aplicação em análises de campo, a baixa sensibilidade a 

interferentes e os baixos limites de detecção obtidos. Conforme foi apresentado, 

vários tipos de eletrodos, modificados ou não, podem ser utilizados nessas 

determinações. Entretanto os eletrodos modificados são muitas vezes empregados 

visando melhorar a atividade catalítica e seletividade da superfície eletródica.  

 

 

1.4 Modificação da superfície eletródica pela depos ição em regime de 

subtensão (DRS) 

 

 

O principal objetivo de se modificar uma superfície eletródica é alterar sua 

reatividade e seletividade, favorecendo assim, a obtenção de eletrodos com 

propriedades diferenciadas para aplicações específicas.  
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Uma maneira bastante adequada de se obter uma modificação controlada da 

natureza dos sítios ativos da superfície de um eletrodo é por meio da deposição em 

regime de subtensão (DRS) (do inglês Underpotential Deposition (UPD))50.  

O fenômeno da DRS já é conhecido e estudo há muitos anos51,52,53 e está 

relacionado com a possibilidade de se depositar uma monocamada de um ad-átomo 

originado de um íon metálico com uma carga z+ (Mz+), sobre uma superfície 

(substrato) distinta do metal que se deposita54. Isso ocorre em uma região de 

potenciais mais positiva do que o potencial de equilíbrio (ou de Nernst) do par Mz+/M. 

O motivo desta deposição diferenciada é a quantidade extra de energia envolvida na 

ligação de um átomo metálico a um substrato diferente (S-Mads), em relação à 

deposição do mesmo átomo em um substrato de igual natureza (M-Mads). Esta 

energia de ligação é independente do equilíbrio na interface metal-eletrólito e, 

consequentemente, do potencial do eletrodo no qual a deposição ocorre50,52.  

Na Figura 1 é mostrado um esquema ilustrativo da deposição de um ad-átomo de 

um íon metálico no potencial de Nernst (a) e a deposição em regime de subtensão 

(b). 

 

 

Figura 1 – (a) deposição eletroquímica do metal (A) no potencial de Nernst. (b) deposição de uma 
camada do metal (A) sobre o substrato (S) que é um metal diferente do metal (A). Se na situação (b) 
o metal (A) deposita em um potencial mais positivo do que o potencial reversível de Nernst, ocorre a 
deposição em regime de subtensão. A camada depositada em subtensão é estável no intervalo de 
potenciais entre EDRS e ENernst.

54 

 

 

Pela possibilidade única de fazer com que a superfície eletródica seja 

modificada de maneira controlada pela DRS, as aplicações deste processo são 

numerosas, podendo ser utilizada para catalisar a reação de redução de oxigênio55 

no estudo de oxidação eletroquímica de pequenas moléculas orgânicas56, na análise 
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de traços (por exemplo, determinação de Pb)57, no estudo da redução de íons 

nitrato58,59, dentre outros. 

A DRS pode ser realizada em eletrodos de tamanhos variados, uma vez que 

esse tipo de modificação não depende da área geométrica da superfície a ser 

modificada. Pode, por exemplo, ser utilizada para modificar a superfície de 

ultramicroeletrodos e obter um eletrodo seletivo e ainda com as propriedades únicas 

e características desses eletrodos de tamanhos tão pequenos. 

 

 

1.5 Ultramicroeletrodos 

 

 

Um ultramicroeletrodo (UME) é um eletrodo que apresenta ao menos uma 

das suas dimensões da ordem de micrometros, sendo o transporte de massa 

controlado predominantemente por difusão esférica semi-infinita60,61.  

As propriedades vantajosas dos UMEs são conhecidas há muitos anos, 

porém somente a partir dos anos 70, as pesquisas nessa área se intensificaram60. 

Devido a algumas características peculiares desses eletrodos, áreas da 

eletroanalítica e da cinética eletródica, antes experimentalmente inacessíveis com a 

utilização de eletrodos convencionais, tornaram-se objeto de numerosos estudos,  

tais como: análise in vivo62, in natura ou em soluções sem eletrólito suporte30,63, 

voltametria em altas velocidades de varredura e em eletrólitos pouco condutores64. 

As dimensões de um ultramicroeletrodo são da mesma ordem que as da 

respectiva camada de difusão e isso lhes confere um comportamento eletroquímico 

peculiar e propriedades vantajosas frente a eletrodos convencionais, tais como: a) 

alta velocidade no transporte de massa (facilitando o estudo de reações eletródicas 

rápidas sob condição de estado estacionário); baixa sensibilidade à queda ôhmica 

(permitindo a realização de estudos eletroquímicos na ausência de eletrólito suporte 

e em meios com elevada resistência) e baixa influência da corrente capacitiva 

(possibilitando estudos voltamétrico em altas velocidades de varredura sem 

ocorrência de distorção do perfil voltamétrico)60,65,66.  

A utilização de técnicas eletroanalíticas associadas ao uso de um 

ultramicroeletrodo, por exemplo, é uma alternativa interessante, pois se tem ainda 
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vantagens como: a possibilidade de se trabalhar com um sistema eletroquímico mais 

simples, com a utilização de apenas dois eletrodos; a miniaturização do sistema 

facilitando a aplicação em análises de campo; entre outros.  

 

 

1.6 Objetivo  

 

 

Diante da importância de conhecer e controlar as concentrações de NO3
- e 

NO2
- no meio ambiente e da escassez de trabalhos empregando técnicas 

eletroanalíticas na determinação simultânea e/ou sequencial de NO3
- e NO2

-, este 

trabalho teve como objetivo desenvolver um método eletroanalítico para 

determinação sequencial de íons nitrito e nitrato utilizando um ultramicroeletrodo de 

ouro modificado in situ com ad-átomos de cádmio depositado em DRS.  
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Reagentes 

 

 

Os reagentes utilizados nesse trabalho foram de pureza analítica (P.A) .Na 

Tabela 2 encontram-se listados todos os reagente utilizados, a procedência e pureza 

dos mesmos. 

 

Tabela 2 – Procedência e pureza dos reagentes utilizados 

 

Reagente Procedência Pureza (%) 

Ácido clorídrico (HCl) Merck ® 37,0 

Ácido fosfórico (H3PO4) Merck ® 85,0 

Ácido perclórico (HClO4) Merck ® 70,0 

Ácido sulfúrico (H2SO4) J. T Baker ® 96,4 

Cloreto de potássio (KCl) J. T Baker ® 99,8 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) J. T Baker ® 99,6 

Fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) Mallinckrodt ® 98,0 

Hexacianoferrato (III) de potássio (K3[Fe(CN)6]) J. T Baker ® 99,4 

Nitrato de prata (AgNO3) Merck ® 99,8 

Nitrato de sódio (NaNO3) Sigma Aldrich ® 99,0 

Nitrito de sódio (NaNO2) Sigma Aldrich ® 99,0 

Perclorato de sódio (NaClO4) Sigma Aldrich ® 98,0 

Sulfato de cádmio octahidratado (CdSO4.8H2O) Merck ® 95,0 

Sulfato de sódio (Na2SO4) Merck ® 99,0 
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2.2 Soluções 

 

 

Todas as soluções foram preparadas utilizando água ultrapura (resistividade 

18,2 MΩ) proveniente de um sistema de purificação Milli-Q da Millipore Inc. 

Foram preparadas soluções estoque de H2SO4, NaNO3, NaNO2, NaClO4, CdSO4.8H2O, 

e Na2SO4. As demais soluções utilizadas foram obtidas pela diluição das soluções 

estoque correspondente. Foram preparadas também as seguintes soluções tampão: 

tampão fosfato e tampão Britton-Robinson (BR).   

Na Tabela 3 encontra-se listados as soluções estoque preparadas, as 

respectivas concentrações e valores de pH.  

 

Tabela 3 – Concentrações e pH das soluções 

 

Soluções Concentração (molL -1) pH 

Ácido perclórico (HClO4) 1,00 _ 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 1,00 _ 

Nitrato de sódio (NaNO3
-) 1,0 x 10-2 _ 

Nitrito de sódio (NaNO2
-) 1,0 x 10-2 _ 

Perclorato de Sódio (NaClO4) 0,10 _ 

Sulfato de cádmio octahidratado (CdSO4.8H2O) 1,0 x 10-2 _ 

Sulfato de sódio (Na2SO4) 0,10 _ 

Tampão Britton-Robinson 0,10 6,60 

Tampão Fosfato 0,10 6,60 
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2.3 Instrumentação 

 

 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em um 

potenciostato/galvanostato Autolab® modelo PGSTAT 30, interfaciado a um 

microcomputador, dotado com o programa GPES® (General Purpose 

Electrochemical System), versão 4.9 da Eco Chemie B. V., para aquisição dos dados 

experimentais e também em um potenciostato/galvanostato EG & G PARC modelo 

283 acoplado a um microcomputador dotado com o software M283 da PARC para 

aquisição dos dados. 

 Os dados obtidos foram tratados e disponibilizados na forma de gráficos 

utilizando o programa Origin 7.5 da Microcal®. 

As pesagens foram feitas em balança analítica Mettler Toledo da Micronal S/A 

modelo AL 204 e os valores de pH das soluções foram obtidos em um pH-metro 

Qualxtron modelo 8010. 

 

 

2.4 Célula Eletroquímica e eletrodos 

 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em uma cela de compartimento 

único com volume total de 30 mL, confeccionada em vidro de borosilicato, provida de 

tampa de Teflon® contendo orifícios para desoxigenação da amostra com N2(g) e 

também para fixação dos eletrodos. 

O sistema de eletrodos empregado nos ensaios eletroquímicos foi composto 

por: um eletrodo de platina (utilizado como eletrodo auxiliar), um ultramicroeletrodo 

(UME) de ouro (Au) com 25 µm de diâmetro (eletrodo de trabalho) e um eletrodo de 

referência Ag/AgCl(s) (KCl 3 molL-1). 

Na Figura 2 é mostrado um esquema da célula eletroquímica utilizada.  
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Figura 2 – Representação esquemática da célula eletroquímica utilizada 

 
 

2.5 Metodologia 

 

 

2.5.1 Confecção e caracterização do ultramicroeletrodo de ouro 

 

 

Os ultramicroeletrodos (UMEs) utilizados nesse trabalho foram 

confeccionados no Grupo de Materiais Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos 

(GMEME) do Instituo de Química de São Carlos - SP. 

Eles foram obtidos pelo embutimento de um microfio de ouro com diâmetro de 

25 µm (marca: Alpha Aesar) dentro de um tubo de vidro de borosilicato. A junção do 

fio de ouro com o contato externo (fio de cobre) foi realizada utilizando solda de 

ponto67.  

Após a soldagem, o microfio foi posicionado dentro do tubo de vidro, o qual foi 

preenchido com resina epóxi incolor. A resina ficou secando durante 24 horas. Após 

esse período foi feito um corte perpendicular ao eixo do microfio expondo então a 

Eletrodo de trabalhoEletrodo de 
referência

Eletrodo auxiliar

N2
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superfície eletródica.  Na Figura 3 é apresentado o esquema de um UME de Au 

embutido em resina epóxi. 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática de um UME de Au embutido em resina. 
 

 

Para atestar o perfeito funcionamento dos ultramicroeletrodos 

confeccionados, primeiramente a superfície eletródica foi submetida a um polimento 

mecânico, utilizando lixa com as seguintes granulações: 600, 1200 e 2000. Após o 

polimento os UMEs foram enxaguados abundantemente com água ultrapura. Em 

seguida, foram submetidos a condicionamento eletroquímico em solução de H2SO4 

0,1 molL-1 (previamente desaerada por 5 minutos) por meio de experimentos de 

voltametria cíclica variando o potencial entre Ei = 0,0 V, Einversão= 1,7 V e Ef = 0,0 V 

durante vários ciclos a 1,0 V s-1, a 0,5 V s-1 e por último a 0,1 V s-1. A solução foi 

trocada e desaerada entre cada mudança na velocidade de varredura. 

A caracterização dos UMEs confeccionados foi demonstrada por meio de 

experimentos de voltametria cíclica utilizando uma solução contendo o par redox 

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

3- em solução de H2SO4 0,1 molL-1, para obtenção de uma 

resposta voltamétrica característica dos ultramicroeletrodos, ou seja, uma curva 

sigmóide com a corrente limite de difusão proporcional à concentração dos íons em 

solução, em diferentes velocidades de varredura67. 
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2.5.2 Limpeza e condicionamento da superfície do ultramicroeletrodo de ouro antes 

dos ensaios voltamétricos 

 

 

 Antes de cada série de medida, o UME de ouro a ser utilizado, foi polido com 

lixas de granulações 1200 e 2000, sendo em seguida enxaguado abundantemente 

com água ultrapura. Finalmente o UME foi submetido a um condicionamento 

eletroquímico em H2SO4 0,1 molL-1 através de experimentos de voltametria cíclica 

variando o potencial entre Ei = 0,0 V, Einversão= 1,7 V e Ef = 0,0 V durante 100 ciclos a 

1,0 V s-1, 50 ciclos a 0,5 V s-1 e por último 10 ciclos a 0,1 V s-1,  sendo a solução 

trocada e desaerada por 5 minutos entre cada mudança na velocidade de varredura. 

 

 

2.5.3 Estudos da oxidação eletroquímica dos íons NO2
- sobre o ultramicroeletrodo de 

ouro 

 

 

Primeiramente, foi realizado estudos do comportamento eletroquímico dos 

íons NO2
- sobre o ultramicroeletrodo de ouro (não modificado) em diferentes 

eletrólitos: H2SO4 0,10 molL-1; NaClO4 0,10 molL-1; Na2SO4 0,05 molL-1; NaClO4 0,10 

molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH=3,3); Na2SO4 0,05 molL-1 + H2SO4 1,0 x 10-3 

molL-1 (pH=3,1); tampão fosfato (pH=6,60), e tampão Britton-Robinson-(BR) (pH= 

6,60). Esses estudos foram realizados a fim de escolher o eletrólito suporte e as 

condições de análise mais adequadas para os estudos de oxidação dos íons NO2
-. 

Nesses ensaios foram empregadas as técnicas de voltametria de varredura linear, 

voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial. 

Foi também realizada uma eletrólise, por meio de um ensaio 

cronoamperométrico, para calcular o número de elétrons transferidos na reação de 

oxidação do NO2
- em meio ácido (H2SO4  0,10 molL-1). Nesse caso o eletrodo de 

trabalho utilizado foi um eletrodo de Au com área geométrica igual a 1cm2. 

Para a determinação quantitativa dos íons NO2
-, a técnica empregada foi a 

voltametria de pulso diferencial, sendo necessário para isso, um estudo prévio de 
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parâmetros como: amplitude de potencial de pulso aplicado (∆E), tempo de duração 

do pulso (tp), intervalo de pulso (τ) e velocidade de varredura (v). Esses estudos 

foram realizados a fim de obter voltamogramas com uma boa relação entre 

resolução e sensibilidade. 

Após a otimização dos parâmetros que envolvem a voltametria de pulso 

diferencial e demais condições experimentais, foi realizado um ensaio voltamétrico a 

fim de se observar o efeito da variação da corrente para oxidação eletroquímica do 

NO2
- sobre o UME de Au, após adições sucessivas de diferentes concentrações de 

NO2
- à célula eletroquímica contendo 10,0 mL de NaClO4 0,10 molL-1 + HClO4 1,0 x 

10-3 molL-1 (pH=3,3). Relacionando a corrente de pico (Ip) vs. concentração de NO2
- 

na solução, foi possível construir a curva analítica. 

Foi também realizada a determinação dos íons NO2
- em uma amostra de 

água de rio coletada no município de São Carlos. A amostra foi armazenada em 

frasco de polietileno sob refrigeração. Não foi necessário realizar etapas de pré-

tratamento na amostra antes de utilizá-la nos ensaios eletroquímicos. 

 

 

2.5.4 Estudos da redução dos íons NO3
- sobre o ultramicroeletrodo de ouro 

modificado com cádmio depositado em regime de subtensão (DRS) 

 

 

Inicialmente, foi realizada uma DRS de Cd sobre o UME de Au em NaClO4 0,1 

molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3) utilizando a voltametria cíclica. Por meio 

do voltamograma obtido foi possível analisar o perfil voltamétrico do UME de Au 

após a modificação de sua superfície e verificar então, os potenciais onde ocorrem a 

deposição e a oxidação do cádmio. 

Foi também realizado um estudo para verificar se a deposição do cádmio 

sobre esse ultramicroeletrodo, poderia ser influenciada pela variação de tempo de 

polarização do eletrodo no potencial de deposição. Para isso, o eletrodo foi 

polarizado em -0,20 V, variando o tempo de deposição, e em seguida o potencial foi 

varrido de -0,20 V a 0,06 V para observar a variação na corrente de oxidação do Cd 

decorrente de sua remoção da superfície do UME de Au. 



 

34 
 

Ensaios utilizando a técnica de voltametria cíclica foram realizados para 

mostrar o efeito catalítico do cádmio na redução dos íons NO3
-.  

Já a determinação quantitativa dos íons NO3
-, foi também realizada por 

voltametria de pulso diferencial. Para isso o UME de Au foi imerso em uma solução 

contendo 10,0 mL do eletrólito e 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd2+. O UME foi então 

polarizado em -0,20 V por 5 s para deposição do cádmio, e em seguida, durante 

uma varredura no sentido negativo iniciando em Ei = -0,20 V até Ef = -0,55 V, os íons 

NO3
- foram reduzidos. O efeito da variação da corrente para redução do NO3

- sobre 

o UME de Au modificado com DRS de Cd, após adições sucessivas de diferentes 

concentrações de NO3
- à cela eletroquímica foi observado. A partir dos valores 

obtidos de corrente de pico (Ip) vs. concentração de NO3
- na solução, foi possível 

construir a curva analítica.  

Os parâmetros: amplitude de potencial de pulso aplicado (∆E), tempo de 

duração do pulso (tp), intervalo de pulso (τ) e velocidade de varredura (v), também 

foram previamente otimizados.  

 

 

2.5.5 Determinação sequencial dos íons NO3
- e NO2

- sobre o ultramicroeletrodo de 

ouro modificado in situ com cádmio depositado em DRS 

 

 

Os estudos iniciais para determinação sequencial dos íons NO2
- e NO3

- foram 

conduzidos a fim de verificar a influência do NO2
- na redução do NO3

- (vice-versa) e 

também a possibilidade de detecção do NO2
- como produto formado da redução do 

NO3
- nas condições experimentais estudadas (eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 

1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). Para esses estudos utilizou-se a voltametria cíclica. 

Para determinação quantitativa sequencial dos íons NO2
- e NO3

-, a técnica 

empregada foi a voltametria de pulso diferencial. Para isso o UME de Au foi imerso 

em uma solução contendo 10,0 mL do eletrólito e 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd2+. 

Primeiramente, o UME de Au foi polarizado em -0,20 V por 5 s para deposição do 

cádmio, e em seguida, durante uma varredura no sentido negativo iniciando em Ei = 

-0,20 V até Ef = -0,55 V, os íons NO3
- foram reduzidos sobre a superfície modificada. 

Terminada a varredura no sentido negativo, o eletrodo foi então polarizado a 0,5 V 
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por 5 s para remoção da monocamada de Cd e, iniciou-se em seguida a varredura 

no sentido positivo (Ei = 0,50 V e Ef = 0,95 V). Nesse sentido os íons NO2
- foram 

então oxidados sobre a superfície do UME de Au não modificada. 

Após este ciclo, as concentrações de NO2
- e NO3

- na célula eletroquímica 

foram variadas e a seqüência de procedimentos descritos acima foi novamente 

executada. 

A partir dos valores obtidos de Ip vs. concentração de NO3
- (na presença do 

NO2
-) e Ip vs. concentração de NO2

- (na presença do NO3
-), foi possível construir as 

curvas analíticas para essa determinação sequencial. 

 

 

2.5.6 Tratamento estatístico dos dados analíticos 

 

 

Os cálculos de limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ), assim 

como todo tratamento estatístico dos dados analíticos desse trabalho foram 

realizados com base em procedimentos estatísticos descrito por Miller e Miller68. 

Procedimentos estes, que também foram utilizados anteriormente por Silva69 em um 

estudo estatístico do desempenho analítico de técnicas eletroquímicas para a 

redução do herbicida paraquat em UME-Au. 

A correlação linear entre o sinal analítico obtido (nesse caso Ip), e a 

concentração da espécie estudada (nesse caso, concentração de NO2
- e NO3

- na 

solução), foi estimada a partir do cálculo do coeficiente de correlação produto-

momento (r), também conhecido apenas como coeficiente de correlação. O r, é 

dado pela Equação 1:  
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Equação 1 
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O x  e o y  são as médias aritméticas de todos os valores de x e de y, 

respectivamente. A posição ),( yx  define a centróide da reta. 

Para obter a curva de regressão de y em x (também conhecida como 

equação da reta), que indica como y varia quando x é colocado nos valores 

escolhidos, e que é dada por: y = a + bx, foi necessário calcular o valor de intercepto 

no eixo y (a) e  a tangente da curva de regressão (b). Os valores de b e de a foram 

calculados utilizando as Equações 2 e 3, respectivamente: 
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Foram calculados também, o desvido padrão para a tangente (Sb) e para o 

intercepto (Sa). As equações empregadas nesses cálculos são as Equações 4 e 5, 

respectivamente: 
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O parâmetro estatístico Sy/x que aparece nas equações acima, é o desvio 

padrão estimado de cada ponto do gráfico (incluindo o ponto do 'branco'), com uma 

variação de erros normalmente distribuídas apenas na direção y (os procedimentos 

Equação 2 

Equação 3 

Equação 4 

Equação 5 
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descritos, assumem que todos os erros estão na direção (y) e que as concentrações 

padrão (x), estão livres de erro). O Sy/x foi calculado por meio da seguinte equação: 
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A Equação 6 utiliza os valores residuais de  y ( ŷ ), que são os pontos na curva 

de regressão calculada que correspondem aos valores individuais de x, isso é, os 

valores ajustados de y. Esses valores são facilmente calculados com a equação da 

reta. 

A partir dos valores obtidos para (Sb) e para (Sa), foram estimados os limites 

de confiança para a tangente (b) e o intercepto (a). Os limites de confiança delimitam 

o intervalo de confiança, que trata-se de um intervalo dentro do qual se pode afirmar, 

com certo grau de confiança, que o valor verdadeiro da propriedade de interesse 

esteja contido. Os limites de confiança para b e para a são dados por: 

 

 

 

 

 

 

O t é o parâmetro de Student (valor tabelado) e (n-2) é o grau de liberdade, 

sendo n o número de experimentos realizados. Para os cálculos realizados nesse 

trabalho, o valor de t foi tomado no nível de confiança de 95 %. 

Para o cálculo do limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) 

foram utilizadas as Equações 9 e 10, respectivamente. O LD, pode ser descrito 

como aquela concentração de um analito que dá um sinal (y) igual ao sinal do 

'branco' ou da 'linha de base' (yB), mais 3 vezes o desvio padrão do branco (SB)) e o 

LQ é o menor limite para uma medida quantitativa precisa68.  

 

 

 

b ± t(n-2) x Sb 

a ± t(n-2) x Sa 

Equação 6 

Equação 7 

Equação 8 
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Nas equações acima, yB é o valor do sinal do 'branco' e SB é o desvio padrão 

do 'branco'. O valor do intercepto da equação da reta (a), pode ser utilizado para 

estimar o valor de yB, o que deve ser uma estimativa mais precisa do que o único 

valor medido do 'branco'. Já o SB pode ser estimado pelo desvio padrão do 

intercepto (Sa). 

Os limites de confiança para LD e para LQ são dados por: 

 

 

 

 

 

 

Os valores de SLD e SLQ são calculados a partir de Sa e Sb, conforme a 

Equação 13, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Por fim, foram obtidas a reprodutibilidade e a repetibilidade das medidas. A 

reprodutibilidade está associada a precisão da medida, ou seja, ao grau de 

dispersão dos valores medidos (erros aleatórios), enquanto a repetibilidade está 

associada a exatidão da medida, ou seja, os erros sistemáticos.  Esses dois 

parâmetros foram obtidos por meio do cálculado do coeficiente de variação (CV), 

também conhecido como desvio padrão relativo (RDS), que é dado pela Equação 14: 

 

LD = yB + 3 SB 

LQ = yB + 10 SB 

 

LD ± t(n-2) x SLD 

LQ ± t(n-2) x SLQ 

SLD = SLQ = (Sa
2 + Sb

2)1/2 

Equação 9 

Equação 10 

Equação 11 

Equação 12 

Equação 13 
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X

s
RSD

100=  

 

 

 

O s (desvio padrão) e o x  (valor médio das medidas) são dados por: 
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Para determinar a reprodutibilidade, foram tomadas 3 medidas, obtidas a 

partir de 3 ensaios realizados em dias diferentes, porém, com as mesmas condições 

de análise. Já para a repetibilidade, foram tomadas 10 medidas sucessivas, 

realizadas na mesma solução e no mesmo dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equação 14 

Equação 15 

Equação 16 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Caracterização do Ultramicroeletrodo de Ouro 

 

 

Antes da utilização nos estudos eletroanalíticos, os UMEs de ouro 

confeccionados foram submetidos a polimento mecânico seguido de tratamento 

eletroquímico em H2SO4 0,10 molL-1 e caracterização em uma solução contendo 6,0 

x 10-3 molL-1 do par redox [Fe(CN)6]
4-/[Fe(CN)6]

3- preparada em meio de H2SO4 0,10 

molL-1 (conforme metodologia descrita no item 2.5.1).  

O voltamograma cíclico do UME de ouro em H2SO4 0,10 molL-1 é apresentado 

na Figura 4 e mostra o perfil característico desse UME em meio ácido, onde pode 

ser observada a formação de óxidos superficiais entre os potenciais 1,1 V e 1,3 V, e 

a posterior redução desses óxidos com um máximo de corrente em 

aproximadamente 0,83 V. 
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Figura 4 – Voltamograma cíclico de estado estacionário para o UME de Au (Ø=25 µm) em H2SO4 0,10 
molL-1 obtido após sucessivos ciclos de potenciais. Ei = 0,0 V; Einv= 1,7 V e Ef = 0,0 V. Velocidade de 
varredura 0,10 V s-1. 
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Nas Figuras 5a e 5b estão apresentados os voltamogramas cíclicos obtidos 

para o UME de Au em uma solução contendo o par redox [Fe(CN)6]
4-/[Fe(CN)6]

3- 

preparada em meio ácido (H2SO4 0,10 molL-1).  
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Figura 5 – (a) Voltamogra cíclico de estado estacionário para o UME de Au (Ø=25 µm) em uma 
solução contendo 6,0 x 10-3 molL-1 do par redox [Fe(CN)6]

4-/[Fe(CN)6]
3- preparada em  H2SO4 0,10 

molL-1. Velocidade de varredura de 0,010 V s-1. (b) Mudança no perfil voltamétrico com a variação da 
velocidade de varredura: (---) 0,10 V s-1 e (---) 1,0 V s-1.  
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Em baixas velocidades de varredura o voltamograma obtido apresenta uma 

forma sigmoidal característica do estado estacionário (Figura 5a), onde a corrente 

difusional é limitada pela difusão esférica semi-infinita das espécies eletroativas do 

seio da solução até a superfície eletródica. A partir de velocidades mais altas 

observa-se a mudança no perfil voltamétrico do UME (Figura 5b), que tende a um 

comportamento semelhante à de um eletrodo de tamanho convencional (com 

tamanhos da ordem de milímetros). Esse comportamento pode ser melhor explicado 

por meio da equação abaixo70: 

 

 

 

 

Esta equação escrita somente em função do primeiro termo da direita da 

equação, é conhecida como equação de Cottrell e descreve como a corrente 

limitada por difusão varia com o tempo após a aplicação de um potencial a um 

eletrodo planar desde um valor onde não ocorre o processo faradaico, até um 

potencial onde todas as espécies eletroativas que alcançam o eletrodo reagem 

imediatamente.  

No caso de um eletrodo esférico, deve-se considerar um campo de difusão 

esférico, então é necessária uma correção, para a equação de Cottrell satisfazer 

essa condição. Isto é proporcionado pela inclusão do segundo termo apresentado na 

Equação 17. 

Num experimento utilizando um ultramicroeletrodo e baixas velocidades, ou 

seja, tempo longos, a condição de estado estacionário é facilmente alcançada, uma 

vez que a espessura da camada de difusão atinge valores muito maiores que o raio 

(r0) do eletrodo. Nesse caso predomina a difusão esférica, portanto, o segundo 

termo da equação acima se torna importante. Porém para velocidades altas, ou seja, 

tempos curtos, a espessura da camada de difusão é pequena comparada com o raio 

do eletrodo (r0), logo, a corrente, mesmo nos UMEs, segue a equação de Cottrell e 

uma difusão linear pode ser aplicada. Assim o segundo termo da equação acima 

pode ser desprezado. Como a difusão nesse caso tende a ser linear, o perfil 

voltamétrico tende a um comportamento semelhante a eletrodos com áreas 

maiores61,70.  

Id = nFAD0
1/2C0*   +    nFAD0C0* 

  π1/2t1/2                     r0 

Equação 17 
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3.2 Estudo da oxidação eletroquímica do NO 2
- sobre UME de Au 

 

 

3.2.1 Escolha do eletrólito suporte 

 

 

A utilização de um UME em eletroanalítica possibilita a realização de medidas 

na ausência de eletrólito suporte, principalmente devido às pequenas correntes que 

fluem por ele. No entanto, neste trabalho optou-se pela utilização de eletrólito 

suporte nos estudos iniciais realizados em água ultrapura, uma vez que este pode 

promover uma melhora no perfil dos voltamogramas obtidos. Entretanto, para 

aplicação do método nas amostras de água de rio, foram obtidos voltamogramas 

com e sem a presença de eletrólito. 

Assim, os experimentos iniciais foram realizados a fim de avaliar o 

comportamento do NO2
- no meio reacional e então escolher o melhor eletrólito para 

o estudo da oxidação desse íon sobre o UME de Au.  

O primeiro eletrólito estudado foi o H2SO4 0,10 molL-1. Na Figura 6 é 

apresentado o voltamograma cíclico para o UME de Au em H2SO4 0,10 molL-1 e a 

mudança no perfil voltamétrico após a adição de uma solução de NaNO2 a célula 

eletroquímica. 
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Figura 6 – Voltamograma cíclico do UME de Au (Ø = 10 µm) em H2SO4 0,10 molL-1 na ausência (---) e 
na presença (---) de 1,0 x 10-4 molL-1 de NO2

-. Ei = 0,0 V; Einv = 1,7 V e Ef = 0,0 V. Velocidade de 
varredura 0,10 V s-1. 
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Uma resposta voltamétrica bem definida pode ser observada com o 

surgimento de uma onda a partir do potencial 0,85 V, correspondente à oxidação 

eletroquímica do NO2
- em meio ácido.  

Segundo Alves71, a oxidação do NO2
- em meio ácido é explicada por um 

mecanismo do tipo DISP2, onde a primeira etapa corresponde a uma transferência 

eletrônica  (Equação 19)71,72 - que se deve ao ácido nitroso (HNO2) formado no meio 

ácido (Equação 18)71,72 - seguida por uma reação de dimerização (Equação 20)71 e 

finalmente, uma reação de desproporcionamento devido a reação do dímero 

formado (N2O4) com o NO2 (Equações 21 e 22)71.  

 

                                                 H+ + NO2
- ⇋ HNO2                           Equação 18 

 

                                         HNO2  ⇋  NO2   +  H+   +  e-                     Equação 19 

 

                                                    2NO2  ⇋ N2O4                               Equação 20 

 

                                   N2O4   +   2NO2   →   N2O3   +   N2O5            Equação 21 

                          ou 

                                      N2O4   +   NO2  →   NO   +   N2O5               Equação 22 

 

Com o intuito de calcular o número de elétrons transferidos na primeira etapa 

da reação (Equação 19) e confirmar o mecanismo exposto acima, foi realizada uma 

eletrólise em solução contendo NO2
- preparada em meio ácido (H2SO4 0,10 molL-1).  

A eletrólise foi realizada por meio de um ensaio cronoamperométrico, que 

trata-se do estudo da variação da resposta da corrente, como função do tempo, ao 

se aplicar um potencial constante no eletrodo de trabalho61. Esse ensaio foi 

realizado partindo-se de um potencial inicial (Ei) igual a 0,73 V, seguido pela 

aplicação de um salto de potencial (Ef) a 1,06 V para oxidação do NO2
-, durante um 

tempo de 15 minutos. A variação do número de moles de NO2
- durante a eletrólise 

(∆Neletrólise), foi calculada relacionando a corrente limite de oxidação do NO2
- com o 

número de moles de NO2
- presentes na solução antes e após a eletrólise, sendo que 

essas correntes limite foram obtidas por voltametria de varredura linear partindo de 

um Ei = 0,68 V até um Ef = 1,10 V. Para a eletrólise foi utilizado um eletrodo de ouro 
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com área de 1cm2 e para as medidas voltamétricas o eletrodo de trabalho foi um 

UME de Au (Ø = 10 µm). Durante todo o experimento manteve-se uma atmosfera 

livre de oxigênio por meio da utilização de um fluxo de N2(g) sobre a solução. Ambos 

ensaios, cronoamperométrico e voltamétrico, foram realizados numa célula 

eletroquímica de compartimento único. 

Para o cálculo do número de elétrons utilizou-se a equação de Faraday 

(Equação 23), que relaciona: o número de moles de elétrons (n) na reação de 

interesse, com o número de moles de substância eletrolisada (∆N), com a carga que 

é transferida quando certa quantidade de corrente flui numa célula eletroquímica por 

um determinado tempo (∆Q), e com uma constante F (constante de Faraday) que 

corresponde à carga de um mol de elétrons, cujo valor é 96.487 C mol-1.73 

 

                                                     ∆Q = nF∆N                                    Equação 23 

 

O número de elétrons calculado por meio da Equação 23, a partir do valor de 

carga obtido no experimento (∆Q = 10,52 x 10-3 C)  e um ∆Neletrólise = 2,94 x 10-7 mol, 

foi muito inferior a 1. 

De acordo com a literatura74, a oxidação do NO2
- em meio ácido (pH inferior a 

5) pode apresentar problemas devido a perdas por decomposição, pois o HNO2 que 

se forma devido à condição ácida do meio, é um composto instável e decompõe-se 

espontaneamente (Equação 24)74. 

 

          3HNO2  →  H+  +  NO3
-  +  2NO  +  H2O    (∆G° = -3,22 kcal)       Equação 24 

 

Essa decomposição interfere na eletrólise e consequentemente na 

determinação do número de elétrons transferidos na reação. Assim, o valor do 

∆Neletrólise calculado acima, é na verdade a soma da variação do número de moles de 

NO2
- durante a eletrólise, mais a variação do número de moles de NO2

- devido a 

decomposição espontânea. Os resultados experimentais evidenciaram essa 

decomposição espontânea, que foi observada devido a uma diminuição na corrente 

de oxidação do NO2
- ao deixar a solução em repouso por 15 minutos (mesmo tempo 

de duração da eletrólise).  
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Nas Figuras 7a e 7b são mostrados os voltamogramas linear obtidos antes e 

após a eletrólise e, antes e após o repouso da solução durante o mesmo tempo de 

duração da eletrólise, respectivamente. Já na Figura 7c é apresentado o 

cronoamperograma referente à eletrólise do NO2
- em H2SO4 0,10 molL-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – (a) Voltamograma linear para o UME de Au (Ø = 10 µm), antes e após 15 minutos de 
eletrólise. (b) Voltamograma linear para o UME de Au (Ø = 10 µm) obtido no t = 0 min e após t = 15 
min em solução não eletrolisada - (Parâmetros para as voltametrias: Ei = 0,68 V; Ef = 1,10 V e 
velocidade de varredura de 0,10 V s-1). (c) cronoamperograma obtido para eletrólise do NO2

- em meio 
ácido utilizando um eletrodo de Au com 1,0 cm2 de área. E1 = 0,73 V e E2 = 1,06 V. (A solução 
utilizada nos 3 ensaios foi uma solução 1,0 x 10-4 molL-1 de NO2

- preparada em  H2SO4 0,10 molL-1). 

 

 

O cálculo correto do número de elétrons transferidos na primeira etapa da 

reação de oxidação do NO2
- em H2SO4 0,10 molL-1 (Equação 19), só foi possível 

levando-se em consideração a variação do número de moles devido a 

decomposição espontânea do HNO2 (∆Ndecomposição), que foi obtida das variações das 

correntes limites dos voltamogramas da Figura 7b, sendo encontrado um valor de 
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1,75 x 10-7 mol. Subtraindo o ∆Neletrólise do ∆Ndecomposição obteve-se um ∆N = 1,19 x 

10-7 mol, que corresponde à quantidade de substância que foi realmente 

eletrolisada. Substituindo esse valor na equação de Faraday (Equação 23), 

juntamente com o valor da carga obtido no experimento, ∆Q = 10,52 x 10-3 C e a 

constante de Faraday, F = 96.487 C mol-1, foi encontrado um valor experimental de 

0,92 elétrons, que está de acordo com o número de elétrons transferidos na primeira 

etapa da reação de oxidação do NO2
- em meio ácido, conforme o mecanismo 

proposto. 

  O problema de decomposição espontânea do NO2
- em meio ácido deve ser 

considerado no desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas para a 

determinação de nitrito caso seja necessário utilizar esse tipo eletrólito na 

determinação desse analito. 

Diante disso, a oxidação do NO2
- sobre o UME de Au foi estudada também 

em outros eletrólitos, tais como: soluções tampão: fosfato e BR, ambas com valor de 

pH = 6,60; Na2SO4 0,05 molL-1; NaClO4 0,1 molL-1; Na2SO4 0,05 molL-1 + H2SO4 1,0 

x 10-3 molL-1 (pH=3,1) e NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0x 10-3 molL-1.  

Na Figura 8 é apresentado o voltamograma cíclico para a oxidação do NO2
- 

em tampão fosfato. 
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Figura 8 – Voltamograma cíclico do UME de Au (Ø = 10 µm) em tampão fosfato (pH = 6,60) na 
ausência (---) e na presença (---) de 1,0 x 10-4 molL-1 de NO2

-. Ei = 0,0 V; Einv= 1,5 V e Ef = 0,0 V. 
Velocidade de varredura 0,10 V s-1. 
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O voltamograma da Figura 8 mostra que a oxidação do NO2
- não pode ser 

distinguida da formação dos óxidos superficiais na superfície do ouro, pois os dois 

processos parecem ocorrer no mesmo potencial. Isso dificulta a determinação 

quantitativa dos íons NO2
- nesse meio. Os resultados obtidos para o tampão BR 

foram semelhantes a esses obtidos em tampão fosfato, logo a possibilidade de 

trabalhar em um meio tamponado foi descartada. 

Nas Figuras 9 e 10, são apresentados o voltamograma linear e voltamograma 

de pulso diferencial, respectivamente, nos demais eletrólitos estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Voltamograma linear para o UME de Au (Ø=25 µm) em diferentes eletrólitos contendo 1,0 x 
10-4 molL-1 de NO2

-.  Velocidade de varredura de 0,10 V s-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Voltamograma de pulso diferencial para o UME de Au (Ø=25 µm) em diferentes eletrólitos 
contendo 1,0 x 10-4 molL-1 de NO2

-.  Velocidade de varredura = 0,020 V s-1. 
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No voltamograma de varredura linear, uma onda bem definida correspondente 

à oxidação do NO2
- pode ser observada em H2SO4 0,10 molL-1 e também em 

Na2SO4  + H2SO4 (pH=3,1), porém, a corrente limite de difusão apresenta valores 

inferiores àqueles observados nos outros eletrólitos. Em Na2SO4 0,05 molL-1 e 

NaClO4 + HClO4 (pH=3,3) a oxidação do NO2
- e o início da formação dos óxidos 

superficiais na superfície do UME de Au ocorrem em potenciais próximos, por isso 

não é possível observar uma onda muito bem definida nesses eletrólitos, no entanto, 

os valores de corrente são maiores. Já em solução de NaClO4 0,10 molL-1, a 

oxidação do NO2
- e o início da formação dos óxidos superficiais na superfície do 

UME de ouro se dá em potenciais tão próximos que não é possível distinguir os dois 

processos. 

Utilizando a voltametria de pulso diferencial pode-se observar que em NaClO4 

0,10 molL-1 ocorre o mesmo problema observado para a voltametria de varredura 

linear, ou seja, não é possível distinguir a oxidação do NO2
- da oxidação da 

superfície de ouro. Em Na2SO4 0,05 molL-1, apesar da intensidade de corrente ser a 

maior, a separação dos dois processos não é completa. No entanto nos demais 

eletrólitos,  H2SO4 0,10 molL-1, NaClO4 + HClO4 (pH=3,3) e Na2SO4  + H2SO4 

(pH=3,1),  fica evidente que a oxidação do NO2
- é distinta da formação dos óxidos na 

superfície do UME de Au, sendo a intensidade de corrente maior para o NaClO4 + 

HClO4 (pH=3,3), que é portanto o mais indicado a ser utilizado para fins analíticos.  

Contudo, para os três eletrólitos (H2SO4 0,10 molL-1, Na2SO4  + H2SO4 

(pH=3,1)) e NaClO4 + HClO4 (pH=3,3)) , onde se tem uma boa diferença de 

potenciais entre a oxidação do NO2
- e a formação dos óxidos na superfície do ouro, 

os valores de pH  são inferiores a 5, o que levaria a formação do HNO2 e 

consequentemente sua decomposição, conforme discutido anteriormente. Contudo 

essa decomposição não foi evidenciada para oxidação do NO2
- em NaClO4 + HClO4 

(pH=3,3) em estudos semelhantes aqueles realizados para de decomposição do 

NO2
-  em H2SO4 0,10 molL-1. 

 

 

 

 



 

50 
 

3.2.2 Estudos dos parâmetros da voltametria de pulso diferencial  

 

Nos estudos realizados até aqui para escolha do eletrólito e estudos do 

mecanismo de reação, foram utilizadas técnicas de varredura, como por exemplo, a 

voltametria de varredura linear e a cíclica. Essas técnicas baseadas na variação 

linear do potencial aplicado ao eletrodo de trabalho com o tempo, são comumente 

usadas para adquirir informações qualitativas sobre os processos eletroquímicos, 

entretanto, não são técnicas muito sensíveis para aplicações quantitativas35.  

As técnicas de pulso, baseadas na medida de potencial/corrente, são mais 

sensíveis comparadas às técnicas de varredura, pois à forma com que a corrente é 

medida aumenta a relação corrente faradaica/corrente capacitiva. Essas técnicas 

fornecem curvas em forma de pico (cuja altura máxima é diretamente proporcional a 

concentração), que oferece maior segurança na medida da corrente, além de maior 

intensidade de corrente, possibilitando a obtenção de limites de detecção da ordem 

de 10-8 molL-1, sendo por isso, mais adequada para fins analíticos35. Portanto, para a 

determinação quantitativa dos íons NO2
- optou-se por utilizar uma técnica de pulso, 

no caso, a voltametria de pulso diferencial. 

A fim de obter voltamogramas com boa relação entre resolução e 

sensibilidade para determinação do íon NO2
- utilizando a voltametria de pulso 

diferencial, parâmetros como: amplitude de potencial de pulso aplicado (∆E), tempo 

de duração do pulso (tp), intervalo de pulso (τ) e velocidade de varredura (v) foram 

otimizados. A Tabela 4 apresenta os parâmetros estudos para a voltametria de pulso 

diferencial e os valores selecionados para cada parâmetros.  

 

Tabela 4 – Parâmetros de voltametria de pulso diferencial estudados para determinação de NO2
- 

 

Parâmetros Faixa estudada Valor selecionado 

τ (ms) 150-300 250 

tp  (ms) 10-60 40 

∆E (mV) 40-80 50 

v (mV s-1)  10-50 20 
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3.2.3 Curva analítica para oxidação do NO2
- sobre UME de Au 

 

 

Após a otimização dos parâmetros que envolvem a voltametria de pulso 

diferencial e demais condições experimentais, foi realizado um ensaio voltamétrico 

para determinação de NO2
- por meio de sua oxidação eletroquímica sobre a 

superfície do UME de Au. 

Os voltamogramas foram obtidos pela de adições sucessivas da solução 

estoque de NaNO2 a uma solução preparada com água ultra pura, contendo 

somente o eletrólito escolhido, nesse caso, o NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 

molL-1 (pH = 3,3). 

Foi observado um aumento proporcional da corrente de pico em função do 

aumento da concentração de NO2
- no meio, dentro do intervalo de concentração 

estudado, que foi de 1,0 x 10-5 molL-1 a 1,1 x 10-4 molL-1. 

Na Figura 11a são apresentados os voltamogramas de pulso diferencial 

obtidos a partir das adições sucessivas de NO2
- à célula eletroquímica e na Figura 

11b é apresentada a curva analítica construída para oxidação do NO2
- sobre o UME 

de Au. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –  (a) Voltamogramas de pulso diferencial para a oxidação do NO2
- sobre o UME de Au 

(Ø=25 µm) em diferentes concentrações. (b) Curva analítica construída a partir dos dados obtidos da 
figura 11a. Eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, 
τ = 250 ms e v = 20 mV s-1. 
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A curva analítica apresentada na Figura 11b, foi construída relacionando-se a 

concentração de NO2
- estudada (eixo x) com os respectivos valores de corrente de 

pico obtidos para oxidação eletroquímica desse íon (eixo y), sendo esses valores 

tomados após a análise dos voltamogramas apresentados na Figura 11a. Os valores 

de concentração de NO2
- e corrente de pico, também foram utilizados para calcular o 

coeficiente angular da reta (b) e o intercepto (a), possibilitando assim, a obtenção da 

curva de regressão de y em x, conhecida também como equação da reta. Foram 

ainda calculados os parâmetros estatísticos: coeficiente de correlação (r), limite de 

detecção (LD) e limite quantificação (LQ).  

Os intervalos de confiança, tanto para equação da reta, quanto para o LD e o 

LQ, foram estabelecidos a partir dos cálculos dos limites de confiança. Para isso foi 

utilizado um valor de t = 2,31 68. O t é o parâmetro de Student (valor tabelado), e para 

esse experimento, foi tomado a um nível de confiança de 95 %, sendo o grau de 

liberdade (n-2) igual a 8. 

Para os cálculos mencionados acima foram empregadas às equações que 

estão descritas no item 2.5.6 da parte experimental.  

A equação da reta, e os demais parâmetros estatísticos calculados para a 

determinação de NO2
- sobre o UME de Au encontram-se na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Parâmetros estatísticos obtidos para o método proposto para determinação de NO2
- sobre 

o UME de Au em eletrólito NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). 

 

Parâmetros Oxidação do NO 2
-  

Equação da reta Ip =  (0,1666 ± 0,0917)nA + (0,1034 ± 0,0029)nA/ µmolL-1 [NO2
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9994 

LD (µmolL-1) 1,1513 ± 0,0917 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 3,8377 ± 0,0917 µmolL-1 

Sensibilidade 0,1034 ± 0,0029 nA/ µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 8,976 

Repetibilidade (%) 1,071 
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O fato do valor de r obtido ser bem próximo de 1, mostra que existe uma 

correlação linear entre corrente de pico (Ip) e concentração de NO2
- estudada. 

Os valores de LD e LQ encontrados, se multiplicados pela massa molecular 

do NO2
- (46,01 g mol-1) fornecem: LD = 52,97 ± 4,22 µg L-1 e LQ = 176,57 ± 4,22 µg 

L-1. Esses valores são inferiores ao limite máximo de NO2
- para água potável 

recomendado por órgãos governamentais e agências reguladoras como: UE15 (0,50 

x 103 µg L-1 de NO2
-); OMS16 (3,00 x 103 µg L-1 de NO2

-); MS12, CONAMA13 e EPA14 

(1,00 x 103 µg L-1 de NO2
-). 

A reprodutibilidade do método foi avaliada tomando-se 3 medidas de Ip, 

obtidas a partir de 3 ensaios para determinação de NO2
- sobre UME de Au, 

realizados em dias diferentes, porém, nas mesmas condições experimentais. Os 

valores de corrente avaliados correspondem a 4,50 µmol-1 de NO2
- na solução. Já a 

repetibilidade foi avaliada tomando-se 10 medidas sucessivas de Ip, realizadas na 

mesma solução, contendo também 4,50 µmol-1 de NO2
- na solução. 

A sensibilidade do método é dada pela tangente da curva de regressão. 

 

 

3.2.4 Determinação de NO2
- em água de rio utilizando o UME de Au  

 

 

Foram também realizados ensaios voltamétricos para determinação de NO2
- 

por meio de sua oxidação eletroquímica sobre a superfície do UME de Au em uma 

amostra de água de rio coletada no município de São Carlos.  

Os ensaios foram realizados em: 1) solução contendo o eletrólito NaClO4 0,1 

molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3) preparada com a água de rio; e 2) água 

de rio sem adição do eletrólito suporte. Os voltamogramas foram obtidos por meio 

de adições sucessivas da solução estoque de NaNO2 a essas soluções. Não foi 

necessário realizar nenhuma etapa de pré-tramento nas amostras antes de sua 

utilização nas análises.  

Para os dois casos, o aumento da corrente de pico em função do aumento da 

concentração de NO2
- no meio, foi observado ser linear dentro do intervalo de 

concentração estudado, que foi de 1,0 x 10-5 molL-1 a 1,1 x 10-4 molL-1. 
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Na Figura 12a são apresentados os voltamogramas obtidos em solução 

contendo o eletrólito preparada com a água de rio a partir das adições sucessivas de 

NO2
- e na Figura 12b é apresentada a curva analítica construída para oxidação do 

NO2
- nessas condições. Já na Figura 13a são apresentados os voltamogramas em 

água de rio sem adição do eletrólito, enquanto a Figura 13b mostra a curva analítica 

construída nessas condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 –  (a) Voltamogramas de pulso diferencial para a oxidação do NO2
- sobre o UME de Au 

(Ø=25 µm) em amostra de água de rio contendo NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 
3,3). (b) Curva analítica construída a partir dos dados obtidos da figura 12a. ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, τ 
= 250 ms e v = 20 mV s-1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 –  (a) Voltamogramas de pulso diferencial para a oxidação do NO2
- sobre o UME de Au 

(Ø=25 µm) em amostra de água de rio sem adição de eletrólito. (b) Curva analítica construída a partir 
dos dados obtidos da figura 13a. ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, τ = 250 ms e v = 20 mV s-1. 
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As curvas analíticas apresentadas nas Figuras 12b e 13b foram construídas 

relacionando-se a concentração de NO2
- com os respectivos valores de corrente de 

pico obtidos para oxidação eletroquímica desse íon, após a análise dos 

voltamogramas apresentados nas Figuras 12a e 13a, respectivamente. A partir das 

curvas analíticas, foram calculados os parâmetros estatísticos: coeficiente de 

correlação (r), limite de detecção aparente (LD* ) e limite quantificação aparente 

(LQ* ). Foram também obtidas as equações da reta. 

Para os cálculos dos limites de confiança nesse estudo, também foi utilizado 

um valor de t = 2,31 68. Esse valor, foi tomado a um nível de confiança de 95 %, 

sendo o grau de liberdade (n-2) para esse experimento também igual a 8. 

Para os cálculos mencionados acima também foram empregadas às 

equações que estão descritas no item 2.5.6 da parte experimental.  

A equação da reta, e os demais parâmetros estatísticos calculados para a 

determinação de NO2
- sobre o UME de Au em água de rio com e sem adição de 

eletrólito encontram-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Parâmetros estatísticos obtidos para o método proposto para determinação de NO2
- sobre 

o UME de Au em água de rio com e sem a adição do eletrólito NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 
molL-1 (pH = 3,3). 

 

Parâmetros Oxidação do NO 2
- em água de rio + eletrólito 

Equação da reta Ip =  (0,1453 ± 0,1508)nA + (0,0811 ± 0,0049)nA/ µmolL-1 [NO2
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9973 

LD*  (µmolL-1) 2,4167 ± 0,1509 µmolL-1 

LQ*  (µmolL-1) 8,0558 ± 0,1509 µmolL-1 

Sensibilidade 0,0811 ± 0,0049 nA/ µmolL-1 

Parâmetros Oxidação do NO 2
- em água de rio sem adição de eletrólito 

Equação da reta Ip =  (-0,0868 ± 0,2224)nA + (0,1017 ± 0,0072)nA/ µmolL-1 [NO2
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9963 

LD*  (µmolL-1) 2,8395 ± 0,2225 µmolL-1 

LQ*  (µmolL-1) 9,4652 ± 0,2225 µmolL-1 

Sensibilidade 0,1017 ± 0,0072 nA/ µmolL-1 

LD*  e LQ*  são maiores que os limites de detecção e quantificação reais, devido à influência dos 
componentes da matriz. 
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Os valores de LD e LQ encontrados, se multiplicados pela massa molecular 

do NO2
- (46,01 g mol-1) fornecem: LD = 111,19 ± 6,94 µg L-1 e LQ = 370,65 ± 6,94 µg 

L-1 para determinação de nitrito em água de rio com adição de eletrólito e LD = 

130,65 ± 10,24 µg L-1 e LQ = 435,49 ± 10,24 µg L-1 para determinação sem adição 

de eletrólito . Esses valores também são inferiores ao limite máximo de NO2
- para 

água potável recomendado por alguns órgãos governamentais e agências 

reguladoras12-16.  

Foi possível observar uma pequena diminuição de sensibilidade para o 

método proposto quando aplicado para determinar NO2
- em água de rio. Na Figura 

14 é mostrado as curvas analíticas para determinação de NO2
- em eletrólito NaClO4 

0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1; água de rio + eletrólito e água de rio sem 

adição de eletrólito. 
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Figura 14 –  Curvas analíticas para determinação de NO2
- utilizando um UME de Au (Ø=25 µm) em:  

eletólito-NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1; água de rio + eletrólito e água de rio sem adição 
de eletrólito. 

 

 

Essa variação na inclinação das curvas analíticas obtidas nas determinações 

de NO2
- em água de rio, deve-se provavelmente a substâncias orgânicas presentes 

na amostra, por exemplo, ácidos húmicos, que podem adsorver especificamente na 

superfície do UME e provocar então essa variação. Entretanto, como esses 

interferentes provocam a diminuição do sinal analítico, porém não inibem 
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completamente a resposta do eletrodo, se a concentração NO2
- for determinada a 

partir da curva analítica construída na própria amostra de trabalho, esse efeito da 

matriz é levando em consideração e a quantificação pode ser realizada com 

segurança dentro dos intervalos de confiança estabelecidos. 

 

 

3.3 Estudo da redução eletroquímica do NO 3
- sobre o UME de Au modificado 

pela DRS de Cd 

 

 

3.3.1 Escolha do eletrólito suporte 

 

 

Como a redução do NO3
- sobre o UME de Au é mediada pela DRS de Cd, 

procurou-se escolher um eletrólito que fosse adequado tanto para a realização da 

DRS de Cd, quanto para redução dos íons NO3
-. Considerando também a 

determinação sequencial que se dará por meio da oxidação do NO2
- sobre o UME de 

Au e da redução de NO3
- sobre essa superfície modificada com cádmio, os estudos 

foram conduzidos com o intuito de verificar a possibilidade de utilização do NaClO4 

0,1 molL-1 + HClO4 1,0x 10-3 molL-1, uma vez que este eletrólito já foi o escolhido 

para a determinação dos íons NO2
-. 

Em estudos anteriores, Xing e Scherson58 relatam que a DRS de Cd sobre Au 

exibe atividade eletrocatalítica para a redução do NO3
- exclusivamente em eletrólitos 

ácidos. Nesse sentido foram estudados 2 eletrólitos para redução do NO3
- mediada 

por Cd depositado em subtensão: o Na2SO4 0,05 molL-1 + H2SO4 1,0 x 10-3 molL-1 

(pH=3,1) e NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0x 10-3 molL-1 (pH=3,3).  

Os resultados com o Na2SO4 0,05 molL-1 + H2SO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH=3,1) 

não foram satisfatórios, pois não foi possível obter voltamogramas bem definidos 

para a redução do NO3
-. Isso se deve provavelmente a maior capacidade dos íons 

SO4
-2 de se adsorverem especificamente sobre a superfície de Au do que os íons 

ClO4
-.  

Assim, como para determinação do NO2
-, o NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0x 

10-3 molL-1 (pH=3,3), mostrou ser também o eletrólito mais adequado para a 



 

58 
 

determinação do NO3
-. Além disso, estudos anteriores também mostraram que a 

redução de nitrato catalisada por DRS de Cd em NaClO4 + HClO4 (pH=3,3) tem 

como único produto da redução o nitrito58,75,76. Logo, a escolha desse eletrólito é 

bastante adequada, pois favorece também o entendimento do mecanismo de reação 

e a determinação quantitativa sequencial dos íons NO3
- e NO2

-.  

 

 

3.3.2 Estudos dos parâmetros da voltametria de pulso diferencial 

 

 

Os parâmetros da voltametria de pulso diferencial escolhidos para 

determinação de NO2
-, mostraram ser também adequados para obtenção dos 

voltamogramas para redução do NO3
-.  

 

 

3.3.3 DRS de Cd sobre Au 

 

 

A deposição em regime de subtensão de Cd sobre substratos de Au é um 

tema bastante estudado. Diante disso, estudos sobre a formação da monocamada, 

mecanismo de deposição, influência de adsorção de ânions, já foram bastante 

discutidos por vários autores77,78,79,80,81. 

Em trabalhos anteriores, Santos82 e Cabral54 utilizando a microbalança 

eletroquímica de cristal de quartzo (MECQ), verificaram que a DRS de Cd sobre Au 

ocorre com a formação de aproximadamente 0,10 monocamada de Cd sobre Au, 

transferência de 2 elétrons e ocupação de um sítio ativo de Au por ad-átomo de Cd. 

Os estudos da DRS de Cd sobre Au realizados em diferentes eletrólitos, mostram 

que as características desse processo são dependentes apenas da interação Cd/Au 

e portanto, não sofreram influência dos diferentes eletrólitos já estudados54,82.  

Nesse trabalho, conforme discutido no item 3.3.1 desse capítulo, foi escolhido 

realizar a DRS de Cd sobre o UME de Au em NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 

molL-1 (pH = 3,3). O voltamograma obtido está apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 – Voltamograma cíclico para o UME de Au (Ø=25 µm) em NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 
10-3 molL-1 (pH = 3,3) na ausência (---) e na presença (---) de 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd(ClO4)2. Ei = 1,6 
V; Einv= -0,30 V e Ef = 1,6 V. Velocidade de varredura 0,10 V s-1. 

 

 

No voltamograma da Figura 15 é possível observar a mudança no perfil 

voltamétrico após a adição de Cd2+ na célula eletroquímica. O processo observado 

entre 0,00 e -0,30 V com um máximo de corrente em -0,12 V (na varredura no 

sentido negativo), é associado à DRS de Cd sobre Au. Durante a varredura reversa 

observa-se um máximo de corrente em aproximadamente -0,08 V, que corresponde 

à oxidação da DRS de Cd. 

O primeiro estudo de DRS de Cd sobre o UME de Au nesse trabalho, foi 

realizado para verificar se a deposição do Cd sobre esse ultramicroeletrodo poderia 

ser influenciada pelo tempo de polarização do eletrodo no potencial de deposição. 

Para isso, a deposição foi realizada mantendo o potencial do eletrodo polarizado em 

-0,20 V, durante vários tempos de deposição, até a estabilização do perfil 

voltamétrico para a dissolução do Cd (entre -0,20 V e 0,06 V). Entretanto, para a 

DRS de Cd sobre o UME de Au nas condições estudadas, não foi observado 

qualquer alteração no processo de dissolução do Cd devido ao tempo de 
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polarização. Então foi escolhido realizar a DRS de Cd sobre o UME de Au, aplicando 

um potencial de -0,20 V por 5 s. 

A Figura 16 mostra os voltamogramas lineares para a oxidação da 

monocamada de Cd depositada sobre o UME de Au após polarização do eletrodo 

em -0,20 V por diferentes tempos de deposição. 
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Figura 16 – Voltamogramas linear para oxidação do Cd depositado em regime de subtensão sobre 
UME de Au (Ø=25 µm) após polarização do eletrodo em -0,20 V, variando o tempo de deposição 
entre 1s e 30 s. Concentração de Cd na solução = 1,0 x 10-4 molL-1. Ei = -0,20 V e Ef = 1,6 V. 
Velocidade de varredura 0,10 V s-1. 

 

 

3.3.4 Redução do NO3
- mediada pela DRS de Cd sobre o UME de Au 

 

 

O cádmio é relatado na literatura como sendo catalítico para redução de íons 

NO3
-58,59,17. Em alguns trabalhos de determinação simultânea de NO3

- e NO2
- por 

métodos espectrofotométricos, por exemplo, uma coluna redutora, tendo como 

agente redutor o Cd ou Cd/Cu, é utilizada para reduzir os íons NO3
- a NO2

- e 

determinar então a concentração de nitrato na amostra, onde inicialmente se analisa 

a quantidade de NO2
- e depois da redução do NO3

- na coluna redutora de Cd, 
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repete-se a análise e a quantidade de NO3
- na amostra é obtida por diferença17,26. A 

redução eletroquímica de NO3
-  também é catalisada por cádmio que geralmente é 

depositado sobre a superfície de outros metais como Ag e Au58. 

Tendo em vista essa propriedade catalítica do cádmio em relação ao NO3
- e a 

necessidade de uma superfície que seja em determinado momento catalítica 

somente para NO3
- e em determinado momento, somente para NO2

-, optou-se nesse 

trabalho pela DRS de cádmio sobre ouro, devido a vantagem de poder ser realizada 

in situ  e também por se tratar de um tema bastante estudado na literatura, o que 

permite uma melhor compreensão dos processos que envolvem esse tipo de 

modificação.  

Na Figura 17 é apresentado o voltamograma cíclico para a redução do NO3
-  

sobre o UME de Au modificado por DRS de Cd. 
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Figura 17 – Voltamograma cíclico para redução de NO3
- mediada por Cd depositado em regime de 

subtensão sobre UME de Au (Ø=25 µm) em solução contendo: (---) o eletrólito NaClO4 0,1 molL-1 + 
HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3); (---) eletrólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd e (---) eletrólito + 1,0 x 10-4 
molL-1 de Cd + 4,0 x 10-3 molL-1 de NO3

-. Ei = 1,6 V; Einv= -0,70 V e Ef = 1,6 V. Velocidade de 
varredura 0,10 V s-1. 
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Os voltamogramas da Figura 17 mostram o comportamento do íon NO3
- sobre 

o UME de Au antes e após a modificação da superfície por Cd depositado em 

regime de subtensão, evidenciando o efeito catalítico do Cd na redução do íon NO3
-.  

Não se observa nenhuma corrente de redução referente ao NO3
- sobre a 

superfície de Au não modificada, porém, ao adicionar cádmio à cela eletroquímica 

um apreciável aumento na corrente pode ser observado a partir de -0,30 V.  

Os resultados apresentados na Figura 17, obtidos por voltametria cíclica 

deixam claro que a redução de NO3
- sobre Au só é possível após a modificação da 

superfície com cádmio, contudo, para a determinação quantitativa de nitrato para 

fins analíticos, a técnica empregada foi também a voltametria de pulso diferencial, 

como na determinação do NO2
-. Dessa forma, foi obtido um voltamograma de pulso 

diferencial abrangendo a região de potenciais da DRS de Cd e da redução NO3
- 

antes e após a adição de Cd ao meio. Esses resultados estão apresentados na 

Figura 18. 
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Figura 18 – Voltamograma de pulso diferencial para a redução do NO3
- sobre o UME de Au (Ø=25 

µm) em solução contendo: (---) o eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3);    
(---) eletróltio + 2,0 x 10-4 molL-1 de NO3

- ; (---) eletróltio +  1,0 x 10-4 molL-1 de Cd e (---) eletrólito + 1,0 
x 10-4 molL-1 de Cd + 2,0 x 10-4 molL-1 de NO3

-.  
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A Figura 18 mostra o comportamento do íon NO3
- sobre o UME de Au antes e 

após a adição de Cd à celula eletroquímica. Assim como observado nos estudos 

realizados por voltametria cíclica, o Cd catalisa a redução do NO3
-, que é 

evidenciada pelo aumento da corrente a partir de -0,30 V, ou seja, posteriormente ao 

processo de deposição do Cd sobre o Au (entre 0,00 V e -0,30V). A redução do NO3
- 

catalisada pelo Cd tem um máximo de corrente em aproximadamente -0,47 V.        

 

 

3.3.5 Curva Analítica para redução do NO3
- sobre UME de Au modificado por meio 

da DRS de Cd  

 

 

Com as condições experimentais já otimizadas, foi realizado um ensaio 

voltamétrico para determinação de NO3
- por meio de sua redução sobre a superfície 

do UME de Au modificada in situ pela DRS de Cd, empregando como técnica a 

voltametria de pulso diferencial. 

Os voltamogramas foram obtidos por meio de adições sucessivas da solução 

estoque de NaNO3 a uma solução contendo o eletrólito (NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 

1,0 x 10-3 molL-1) e 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd. 

Foi observado um aumento proporcional da corrente de pico em função do 

aumento da concentração de NO3
- no meio, dentro do intervalo de concentração 

estudado, 2,00 x 10-5 molL-1 a 2,50 x 10-4 molL-1. 

Na Figura 19 estão apresentados os voltamogramas de pulso diferencial 

obtidos a partir das adições sucessivas de NO3
- a célula eletroquímica.  
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Figura 19 – Voltamogramas de pulso diferencial para a redução do NO3
- sobre o UME de Au (Ø=25 

µm) modificado pela DRS de Cd. Eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). 
Concentração de Cd no meio = 1,0 x 10-4 molL-1. ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, τ = 250 ms e v = 20 mV s-1. 

 

 

Para obter os valores de corrente de pico relacionados à redução do NO3
- e 

construir a curva analítica, cada voltamograma da Figura 19, referente a essa 

redução, foi subtraído do voltamograma correspondente a DRS de Cd, o qual foi 

tomado como sendo o branco da medida. 

Nas Figuras 20a estão apresentados os voltamogramas de pulso diferencial 

obtidos após subtração do branco e na Figura 20b é apresentada a curva analítica 

construída para redução do NO3
- sobre o UME de Au modificado com DRS de Cd a 

partir da Figura 20a.  
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Figura 20 –  (a) Voltamogramas de pulso diferencial para a redução do NO3
- sobre o UME de Au 

(Ø=25 µm) modificado pela DRS de Cd (após subtração do branco). (b) Curva analítica construída a 
partir dos dados obtidos da figura 21a. Eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 
3,3). Concentração de Cd no meio = 1,0 x 10-4 molL-1. ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, τ = 250 ms e v = 20 
mV s-1. 

 

 

A curva analítica apresentada na Figura 20b, foi construída relacionando-se a 

concentração de NO3
- estudada (eixo x) com os respectivos valores de corrente de 

pico obtidos para redução desse íon (eixo y), sendo esses valores tomados após a 

análise dos voltamogramas apresentados na Figura 20a. Os valores de 

concentração de NO3
- e corrente de pico, também foram utilizados para calcular o 

coeficiente angular da reta (b) e o intercepto (a), possibilitando assim, a obtenção da 

equação da reta.  

Foram também calculados o coeficiente de correlação (r), o limite de 

detecção (LD) e o limite quantificação (LQ). 

Para os cálculos dos limites de confiança foi utilizado um valor de t = 2,36 68. 

Esse valor foi tomado a um nível de confiança de 95 %, sendo o grau de liberdade 

(n-2) para esse experimento igual a 7. 

Todos os cálculos foram realizados empregando-se às equações descritas no 

item 2.5.6 da parte experimental.  

A equação da reta, e os demais parâmetros estatísticos calculados para a 

determinação de NO3
- sobre o UME de Au modificado por meio DRS de Cd 

encontram-se na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Parâmetros estatísticos obtidos para o método proposto para determinação de NO3
- sobre 

o UME de Au modificado por meio da DRS de Cd em NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1. 

 

Parâmetros Redução do NO 3
-  

Equação da reta Ip =  (0,7970 ± 0,2746)nA + (0,0721 ± 0,0024)nA/ µmolL-1 [NO3
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9993 

LD (µmolL-1) 4,8392 ± 0,2746 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 16,1306 ± 0,2746 µmolL-1 

Sensibilidade 0,0721 ± 0,0024 nA/ µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 5,011 

Repetibilidade (%) 1,032 

 
 

 

O valor de r bem próximo de 1, mostra que existe uma correlação linear entre 

corrente de pico e concentração de NO3
-. 

Os valores de LD e LQ encontrados, se multiplicados pela massa molecular 

do NO3
- (62,01 g mol-1) fornecem: LD = 0,30 x 103 ± 17,03 µg L-1 e LQ = 1,00 x 103 ± 

17,03 µg L-1. Esses valores são inferiores ao limite máximo de NO3
- para água 

potável recomendado por órgãos governamentais e agências reguladoras como: 

UE15 e OMS16 (10,0 x 103 µg L-1 de NO3
-); MS12, CONAMA13 e EPA14 (50,0 x 103 µg 

L-1 de NO3
-). 

A reprodutibilidade do método foi avaliada tomando-se 3 medidas de Ip, 

obtidas a partir de 3 ensaios para determinação de NO3
- sobre UME de Au 

modificado com cádmio depositado em regime de subtensão, realizados em dias 

diferentes, porém, nas mesmas condições experimentais. Os valores de corrente 

avaliados correspondem a 150,0 µmol-1 de NO3
- na solução. Já a repetibilidade foi 

avaliada tomando-se 10 medidas sucessivas de Ip, realizadas na mesma solução, 

contendo também 150,0 µmol-1 de NO3
- na solução. 

A sensibilidade do método é dada pela tangente da curva de regressão. 
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3.3.6 Determinação sequencial de NO2
- e NO3

- 

 

 

Como já discutido anteriormente, a redução do NO3
- depende fortemente da 

natureza do eletrodo e  pH do eletrólito, e ainda que a redução de NO3
- em meio de 

NaClO4 + HClO4 (pH=3,3) sobre eletrodo de ouro policristalino catalisada pela DRS 

de Cd, fornece NO2
- como único produto da reação de redução 58,75,76. 

Diante disso, foi realizado um ensaio cíclico voltamétrico para verificar a 

possibilidade de detecção do NO2
- formado na redução do NO3

- mediada pela DRS 

de Cd. O resultado obtido está apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 – Voltamograma cíclico para redução de NO3
- sobre o UME de Au (Ø=25 µm) mediada pela 

DRS de Cd e detecção do NO2
- formado na redução do NO3

-. Solução: eletrólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de 
Cd + 4,0 x 10-3 molL-1 de NO3

-. Ei = 0,20 V; Einv= -0,70 V e Ef = 1,6 V. Velocidade de varredura 800 
mV s-1. 
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A Figura 21 mostra que ao varrer o potencial no sentido negativo, o Cd foi 

depositado in situ sobre o UME de Au e em seguida o NO3
- foi reduzido. Quando o 

sentido da varredura foi invertido, o Cd foi oxidado, sendo então removido da 

superfície do UME de Au. A partir de 0,80 V é possível observar a formação de uma 

pequena onda, na mesma região de potenciais de oxidação do NO2
- em 

NaClO4+HClO4 (pH=3,3). Como nenhuma quantidade de NO2
- foi adicionada à 

célula eletroquímica, é provável que essa onda observada a partir de 0,80 V seja 

devido à oxidação do NO2
- formado na redução do NO3

-. 

Conforme se aumenta a velocidade de varredura é possível obter um sinal 

mais bem definido nessa região de oxidação dos íons NO2
-, porém, a partir de 800 

mV s-1, a formação dos óxidos superficiais no UME de Au começa a se sobrepor a 

onda referente a oxidação do NO2
- tornando difícil a distinção dos dois processos e a 

detecção do NO2
- como produto da redução do NO3

-. Esses resultados estão 

apresentados na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Voltamograma cíclico para redução de NO3
- sobre o UME de Au (Ø=25 µm) mediada pela 

DRS de Cd e detecção do NO2
- formado na redução do NO3

- variando-se a velocidade de varredura 
entre 100 a 2000 mV s-1. Solução: eletrólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd + 4,0 x 10-3 molL-1 de NO3

-. Ei = 
0,20 V; Einv= -0,70 V e Ef = 1,6 V.  
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Foi estudado também a influência dos íons NO2
- na redução do NO3

- e vice-

versa. Esses ensaios foram conduzidos por voltametria cíclica. Na Figura 23 é 

apresentado o voltamograma para redução de NO3
- e oxidação do NO2

-, ambos 

adicionados a célula eletroquímica. 
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Figura 23 – Voltamograma cíclico para redução do NO3
- mediada pela DRS de Cd sobre UME de Au 

(Ø=25 µm) antes e após adições de NO2
- ao meio. Eletrólito NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 

molL-1 (pH = 3,3). Concentração de Cd = 1,0 x 10-4 molL-1. Ei = 1,6 V; Einv= -0,70 V e Ef = 1,6 V. 
Velocidade de varredura 0,10 V s-1. 

 

 

É possível observar que ao adicionar NO2
- ao meio ocorre uma diminuição na 

corrente de redução dos íons NO3
-. Essa diminuição pode ser atribuída a uma 

adsorção específica competitiva entre os íons NO2
-/ NO3

-. O NO2
- provavelmente se 

adsorve aos sítios ativos da superfície eletródica provocando assim uma diminuição 

na corrente de redução dos íons NO3
-. Quanto maior a concentração de NO2

- no 

meio, mais espécies são adsorvidas e maior a diminuição observada na corrente de 

redução do NO3
-. Por outro lado, estudo semelhante a esse, realizado para verificar 

a influência dos íons NO3
- na corrente de oxidação do NO2

-, mostraram que a 
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presença de NO3
- no meio não provoca qualquer alteração na corrente de oxidação 

do NO2
-. 

Para mostrar que o NO2
- e NO3

- não são reduzidos no mesmo potencial e que 

essa interferência do NO2
- na corrente de redução do NO3

- deve-se apenas à 

adsorção específica competitiva entre os dois ânions, foram obtidos voltamogramas 

nas região de potenciais de redução do NO3
- e oxidação do NO2

-. Primeiramente, os 

ensaios foram realizados em soluções contendo somente NO3
- e depois em 

soluções contendo somente o NO2
-. 

Na Figura 24 é apresentado um voltamograma de pulso diferencial 

abrangendo a região de potencial da DRS de Cd sobre o Au e a região de potencial 

da redução do NO3
-. 
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Figura 24 – Voltamograma de pulso diferencial para a redução do NO3
- e NO2

- sobre o UME de Au 
(Ø=25 µm) em solução contendo: (---) eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 + 1,0 x 
10-4 molL-1 de Cd (---) eletólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd + 2,0 x 10-4 molL-1 de NO2

- e (---) eletólito + 
1,0 x 10-4 molL-1 de Cd + 2,0 x 10-4 molL-1 de NO3

-. 

 

 

Pode ser observado na Figura 24 que quando o NO3
- está presente no meio, 

aparece uma corrente catódica após a DRS de Cd sobre o UME de Au com um 

máximo de corrente em aproximadamente -0,47 V, que é referente a redução do 
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NO3
-. Entretanto nenhum processo faradaico foi observado nessa mesma região de 

potenciais quando somente o NO2
- estava presente. Porém, a partir de -0,50 V, ou 

seja, em potenciais mais negativos que o potencial de redução do NO3
-, aparece um 

outro processo faradaico. Isso pode ser observado quando temos somente o NO3
- 

na solução, e também quando há somente NO2
- em solução. Segundo Xing e 

Scherson58, o NO2
- também é reduzido em soluções contendo Cd, porém a redução 

ocorre em potenciais aproximadamente 200 mV mais negativos do que para a 

redução do NO3
-. Então é provável esse processo observado na Figura 24 a partir do 

potencial -0,50 V seja referente à redução do NO2
-. No caso onde se tem apenas 

NO3
- no meio, esse processo de redução observado a partir de -0,50 V, se deve, a 

redução do produto formado na redução do NO3
-, ou seja, o NO2

-. 

Na Figura 25 é apresentado um voltamograma de pulso diferencial para a 

região de potencial de oxidação do NO2
-. 
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Figura 25 – Voltamograma de pulso diferencial para a oxidação do NO2
- e NO3

- sobre o UME de Au 
(Ø=25 µm) em solução contendo: (---) o eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (---) 
eletólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd + 2,0 x 10-4 molL-1 de NO3

- e (---) eletólito + 1,0 x 10-4 molL-1 de Cd + 
2,0 x 10-4 molL-1 de NO2

-. 
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Assim como no caso do NO3
-, na região de oxidação do NO2

-, somente o 

processo faradaico associado à oxidação desse íon pode ser observado. Nenhum 

processo faradaico referente ao NO3
- ou ao cádmio foi observado nesse intervalo de 

potenciais. 

Esses estudos foram também importantes para verificar a possibilidade de 

determinação quantitativa sequencial de NO2
- e NO3

- por voltametria de pulso 

diferencial, uma vez que se observou que tanto a redução quanto a oxidação desses 

íons não ocorre no mesmo potencial. 

 

 

3.3.7 Curva Analítica para determinação sequencial de NO2
- e NO3

- 

 

 

As condições experimentais utilizadas para determinação sequencial dos íons 

NO2
- e NO3

-, foram as mesmas utilizadas nesse trabalho para determinação desse 

íons separadamente. 

Para construir a curvas analíticas referentes a determinação sequencial dos 

dois analitos, foram primeiramente obtidos voltamogramas tanto para a redução do 

NO3
- quanto para oxidação do NO2

- após concentrações conhecidas dos dois íons 

serem adicionadas ao mesmo tempo na célula eletroquímica. 

Foi observado um aumento proporcional da corrente de pico em função do 

aumento da concentração de NO3
- e NO2

- no meio, dentro do intervalo de 

concentração estudado, que foi de 5,00 x 10-5 molL-1 a 2,50 x 10-4 molL-1 para NO3
- e 

1,00 x 10-5 molL-1 a 4,50 x 10-5 para NO2
-. 

Nas Figuras 26a e 26b estão apresentados os voltamogramas obtidos para a 

determinação sequencial de NO3
- e NO2

- em diferentes concentrações de cada 

analito.   
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Figura 26 – Voltamogramas de pulso diferencial para: (a) redução do NO3
- (na presença de NO2

-) 
sobre o UME de Au  modificado com Cd depositado em regime de subtensão. (b) oxidação do NO2

- 
(na presença de NO3

-) sobre o UME de Au não modificado. Eletrólito: NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 
x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). Concentração de Cd = 1,0 x 10-4 molL-1  ∆E = 50 mV; tp = 40 ms, τ = 250 ms 
e v = 20 mV s-1. 

 
 

A determinação sequencial de nitrato e nitrito, iniciou-se com a polarização do 

UME de Au em -0,20 V por 5 s para deposição do Cd, seguida de varredura no 

sentido negativo iniciando em Ei = -0,20 V até Ef = -0,55 V para redução dos íons 

NO3
-. Terminada a varredura no sentido negativo, o eletrodo foi polarizado a 0,5 V 

também por 5 s para remoção da monocamada de Cd e, iniciou-se então a 

varredura no sentido positivo (Ei = 0,50 V e Ef = 0,95 V). Nesse sentido os íons NO2
- 

foram então oxidados sobre a superfície do UME de Au. 

Nas Figuras 27a e 27b, são apresentadas as curvas analítica para redução de 

NO3
- na presença de NO2

- e oxidação de NO2
- na presença de NO3

-, 

respectivamente. 
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Figura 27 – (a) Curva analítica para redução do NO3
- (na presença de NO2

-), construída a partir dos 
dados obtidos dos voltamogramas de pulso diferencial apresentados na fig 27a. (b) Curva analítica 
para oxidação do NO2

- (na presença de NO3
-), construída a partir dos dados obtidos dos 

voltamogramas de pulso diferencial apresentados na fig 27b. 

 

 

As curvas analíticas apresentadas nas Figuras 27a e 27b foram construídas a 

partir dos voltamogramas apresentados nas Figuras 26a e 26b, respectivamente.  

A partir da curva analítica foi calculado o coeficiente angular da reta (b) e o 

intercepto (a), possibilitando assim, a obtenção da equação da reta tanto para a 

redução do NO3
- quanto para oxidação do NO2

-. Foram também calculados os 

coeficientes de correlação (r), limites de detecção (LD) e limites quantificação (LQ) 

para ambas as determinações. 

Para os cálculos dos limites de confiança foi utilizado um valor de t = 2,36 68. 

Esse valor foi tomado a um nível de confiança de 95 %, sendo o grau de liberdade 

(n-2) para esse experimento igual a 7. 

Nos cálculos mencionados acima foram empregadas às equações que estão 

descritas no item 2.5.6 da parte experimental.  

A equação da reta, e os parâmetros estatísticos calculados para a 

determinação sequencial de NO3
- e NO2

- encontram-se na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Parâmetros estatísticos obtidos para o método proposto para determinação sequencial de 
NO3

- e NO2
- em NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). 

 

Parâmetros Redução do NO 3
- (na presença de NO 2

-) 

Equação da reta Ip =  (-0,2851 ± 0,7942)nA + (0,0624 ± 0,0057)nA/ µmolL-1 [NO3
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9949 

LD (µmolL-1) 16,1767 ± 0,7942 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 53,9224 ± 0,7942 µmolL-1 

Sensibilidade 0,0624 ± 0,0057 nA/ µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 5,983 

Repetibilidade (%) 1,206 

Parâmetros Oxidação do NO 2
- (na presença de NO 3

-) 

Equação da reta Ip =  (0,1283 ± 0,1790)nA + (0,1014 ± 0,0064)nA/ µmolL-1 [NO2
- ] 

Coeficiente de correlação (r) 0,9975 

LD (µmolL-1) 2,2427 ± 0,1791 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 7,4756 ± 0,1791 µmolL-1 

Sensibilidade 0,1014 ± 0,0064 nA/ µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 8,272 

Repetibilidade (%) 1,111 

 

 

Os valores de r obtidos para a determinação sequencial de NO3
- e NO2

- foram 

bem próximos de 1, mostrando assim, que existe uma correlação linear entres as 

corrente de pico medidas (Ip) e as respectivas concentrações de cada analito. 

Os limites de detecção e quantificação obtidos em µg L-1, são: LD = 1,00 x 103 

± 49,25 µg L-1 e LQ = 3,34 x 103 ± 49,25 µg L-1 para redução do NO3
- (na presença 

de NO2
-) e LD = 103,19 ± 8,24 µg L-1 e LQ = 343,95 ± 8,24 µg L-1 para oxidação do 

NO2
- (na presença de NO3

-). Esses valores também são inferiores aos limites 
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máximos de NO3
- e NO2

- em água potável recomendado pelos órgãos 

governamentais e agências reguladoras12-16. 

A reprodutibilidade do método foi avaliada a partir de 3 medidas de Ip, obtidas 

em 3 ensaios para determinação sequencial de NO3
-  e NO2

-, realizados em dias 

diferentes, porém, nas mesmas condições experimentais. Os valores de corrente 

avaliados correspondem a 150,0 µmol-1 de NO3
- e 4,50 µmol-1 de NO2

- na solução. 

Já a repetibilidade foi avaliada tomando-se 10 medidas sucessivas de Ip, realizadas 

na mesma solução, contendo também 150,0 µmol-1 de NO3
- e 4,50 µmol-1 de NO2

- 

na solução. A sensibilidade do método é dada pela tangente da curva de regressão. 

Na Tabela 9 é apresentada uma síntese dos resultados obtidos nesse 

trabalho tanto para determinação individual como para determinação sequencial de 

NO2
- e NO3

-.  

 

Tabela 9 – Parâmetros estatísticos obtidos para o método proposto para determinação individual e 
sequencial de NO3

- e NO2
- em NaClO4 0,1 molL-1 + HClO4 1,0 x 10-3 molL-1 (pH = 3,3). 

 

Parâmetros Determinação 
individual do NO 2

- 
Determinação 

sequencial do NO 2
- 

LD (µmolL-1) 1,1513 ± 0,0917 µmolL-1 2,2427 ± 0,1791 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 3,8377 ± 0,0917 µmolL-1 7,4756 ± 0,1791 µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 8,976 8,272 

Repetibilidade (%) 1,071 1,111 

 Parâmetros Determinação 
individual do NO 3

- 
Determinação 

sequencial do NO 3
-  

LD (µmolL-1) 4,8392 ± 0,2746 µmolL-1 16,1767 ± 0,7942 µmolL-1 

LQ (µmolL-1) 16,1306 ± 0,2746 µmolL-1 53,9224 ± 0,7942 µmolL-1 

Reprodutibilidade (%) 5,011 5,983 

Repetibilidade (%) 1,032 1,206 
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De acordo com a Tabela 9, os limites de detecção e quantificação obtidos 

para as determinações individuais de NO2
- e NO3

- foram menores que para 

determinação sequencial dos dois analitos. No entanto, a diferença entre a 

determinação individual e a sequencial, foi mais significativa para a redução dos íons 

NO3
-. Isso se deve provavelmente aos problemas de adsorção competitiva entre os 

dois íons, conforme discutido anteriormente. Contudo a reprodutibilidade do método, 

assim como a repetibilidade, foi semelhante tanto nas determinações individuais, 

quanto na determinação sequencial. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Os estudos realizados nesse trabalho mostraram a possibilidade de 

determinação sequencial de nitrato e nitrito empregando um ultramicroeletrodo de 

ouro modificado in situ com cádmio depositado em regime de subtensão, utilizando 

como técnica a voltametria de pulso diferencial. 

A modificação in situ da superfície do ultramicroeletrodo de ouro por meio da 

DRS de cádmio foi fundamental para obter uma superfície que fosse, em 

determinado momento catalítica somente para a redução dos íons NO3
- e depois 

somente para a oxidação dos íons NO2
-, possibilitando assim a determinação 

sequencial desse íons. 

Comparando os resultados obtidos na determinação de nitrato e nitrito 

individualmente, com aqueles obtidos na determinação sequencial dos dois analitos, 

pode-se observar que para o nitrito não houve diferença significativa nos resultados 

tanto na determinação individual quanto na sequencial, o que indica que não houve 

interferência dos íons nitrato durante a determinação do nitrito. No entanto o mesmo 

não aconteceu quando comparamos a determinação sequencial com a 

determinação individual dos íons nitrato. Foi constatado que na determinação do 

nitrato na presença de íons nitrito, há uma diminuição na corrente de redução de 

aproximadamente 30%. Isso foi atribuído a uma adsorção específica competitiva 

entre nitrato e nitrito, onde o nitrito, que reduz em um potencial mais negativo que o 

nitrato estaria se adsorvendo preferencialmente na superfície eletródica inibindo os 

sítios ativos e provocando uma diminuição na corrente de redução do nitrato.  

O mecanismo de reação para a oxidação do nitrito foi discutido com base em 

eletrólises a potenciais controlados, onde foi possível determinar o número de 

elétrons transferidos na reação e compará-los com dados da literatura.  

O método proposto é rápido e simples de ser executado se comparado a 

outras técnicas como espectrofotometria e cromatografia, por exemplo. Entretanto, 

para aplicação em amostras e realização de análises em campo é necessário ainda 

a comparação do método proposto com um outro procedimento de referência para 

atestar a confiabilidade do método. 
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5 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como perspectivas para trabalhos futuros pode-se destacar, a comparação 

do método proposto com outros procedimentos de referência e sua aplicação na 

determinação de NO2
- e NO3

- em águas e alimentos. Pode-se ainda, aperfeiçoar o 

método para ser utilizado em um sistema de análise por injeção em fluxo (FIA) 

automatizado, o qual permitirá a realização de análises mais rápidas. Outra 

possibilidade é melhorar a sensibilidade do método, utilizando conjuntos de 

ultramicroeletrodos com diferentes modificações na superfície. Um estudo sobre o 

mecanismo de redução do NO3
- sobre o UME de Au modificado pela DRS de Cd por 

meio de técnicas como a microbalança eletroquímica de cristal de quartzo (MECQ), 

pode também ser objeto de trabalhos futuros. 
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