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“A primeira condição para modificar a 
realidade consiste em conhecê-la.” 
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RESUMO 
 

 
O objetivo deste trabalho é estudar a modificação da superfície do eletrodo de ouro com os 

íons complexos trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ (Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+) e  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+), empregando as técnicas de 

eletrodeposição e formação de camadas auto-organizadas, respectivamente; e avaliar a 

potencialidade destes eletrodos modificados como sensores eletroquímicos para detecção e 

quantificação de NO. Os resultados de voltametria cíclica e de microbalança eletroquímica a 

cristal de quartzo sugerem a deposição do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ sobre a 

superfície de ouro. Os resultados de voltametria cíclica e de espalhamento raman amplificado 

por superfície comprovam a modificação da superfície do eletrodo de ouro pelo íon complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+. As correntes de pico (Ip) observadas nos voltamogramas cíclicos 

para a oxidação do NO sobre os eletrodos modificados foram maiores que as observadas para 

o eletrodo de ouro sem modificação, sendo que o eletrodo modificado  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ apresentou a maior Ip para a oxidação de NO. Os valores de 

limite de detecção e de quantificação obtidos para o eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ foram de 7,73 x 10-8 mol L-1 e 2,58 x 10-7 mol L-1, e para o 

eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ foram de 5,15 x 10-8 mol L-1 e 1,72 x 10-7 mol L-1, 

respectivamente, sendo estes valores menores em uma ordem de grandeza que os mesmos 

obtidos para o eletrodo de ouro não modificado. As simulações computacionais sugerem que 

o aumento de Ip da oxidação de NO sob o eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ é devido à 

energia de interação entre as moléculas de NO e o complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, 

adsorvido na superfície de ouro, ser mais forte que a energia de interação do NO com a 

superfície de ouro. As moléculas dopamina e serotonina e o íon nitrito interferem na detecção 

eletroquímica de NO e a dopamina e a serotonina apresentaram maior interferência na 

detecção de NO em relação ao íon nitrito. O eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 

apresentou maior estabilidade quando comparado ao eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a 

potencialidade dos eletrodos modificados como sensores para detecção e quantificação de 

NO, dentre os quais se destaca o eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, devido à maior 

intensificação no sinal de corrente para a oxidação de NO e a maior estabilidade apresentada. 

 

Palavras-chave: sensor, NO, eletrodos modificados, eletroquímica, complexos metálicos. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this work is to study the surface modification of gold electrode with the  

trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ (Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+) and  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+) complexes ion, emplyoing the 

electrodeposition and self-assembled monolayer techniques, respectively; and evaluate the 

potentiality of these modified electrodes as electrochemical sensors for detection and 

quantification of NO. Cyclic voltammetry and electrochemical quartz crystal microbalance 

results suggest that the deposition of trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ complex ion on the gold 

surface. Cyclic voltammetry and surface enhanced raman spectroscopy results confirm the 

modification of gold electrode surface by the trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ complex ion. Peak 

current (Ip) observed in cyclic voltammograms for the oxidation of NO on the modified 

electrodes were higher than that observed for the unmodified gold electrode, and the modified 

electrode Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ showed the highest Ip for the oxidation of NO. The 

values of detection limit and quantification limit obtained for the electrode  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ were 7.73 x 10-8 mol L-1 and 2.58 x 10-7 mol L-1, and for the 

electrode Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ were 5.15 x 10-8 mol L-1 and 1.72 x 10-7 mol L-1, 

respectively, being this values smaller by an order of magnitude as the same obtained for the 

unmodified gold electrode. Computational simulations suggest that the increase in Ip 

oxidation of NO on the electrode Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ is due to the interaction 

energy between molecules of NO and the complex trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, adsorbed on 

the gold surface, to be stronger than the energy of interaction of NO with the gold surface. 

The dopamine and serotonin molecules and the nitrite ion interfere in electrochemical 

detection of NO and dopamine and serotonin showed greater interference in the detection of 

NO in relation to the nitrite ion. The electrode Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ showed the 

greatest stability when compared to the electrode Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+. The 

results obtained in this work showed the potentiality of modified electrodes as sensors for 

deteccion and quantification of NO, among which stands out the electrode Au/trans-

[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ due to the further intensification of the signal current for the oxidation 

of NO and provided greater stability. 

 

Keywords: sensor, NO, modified electrodes, electrochemistry, metal complexes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O óxido nítrico (NO) é uma espécie gasosa que tem mostrado ser um importante 

mensageiro no sistema biológico, sendo associado a muitos processos fisiológicos e 

patológicos. (1) Primeiramente, esse gás foi conhecido como um vasodilatador endotelial 

regulador da pressão sanguínea, anticoagulante e ativador do sistema vascular, assim como 

mediador de atividades antimicrobianas e antitumorais. Ele é também identificado como um 

neurotransmissor do sistema nervoso e um fator citotóxico no sistema imunológico. (2,3) O 

NO tem como aspecto marcante a capacidade de ser benéfico, ou, potencialmente tóxico 

conforme a concentração, por exemplo: um excesso na concentração de NO tem sido 

observado em algumas doenças humanas, como o choque séptico, Alzheimer e Parkinson. 

(4,5) Baseando-se nas numerosas funções biológicas do NO, houve um crescimento 

substancial no desenvolvimento de métodos de determinação da concentração de NO. 

Entretanto, monitorar a concentração de NO é difícil devido ao seu curto tempo de vida, 

elevada atividade química, baixíssima concentração e alta reatividade desta molécula com 

outros componentes biológicos como, por exemplo: o oxigênio e a hemoglobina. (2, 3, 6)  

A necessidade de medir uma pequena quantidade de NO nos sistemas biológicos 

levou ao desenvolvimento de diversos métodos analíticos baseados em quimiluminescência, 

fluorescência e espectroscopia UV-vis. (2, 7) Entretanto, os métodos eletroquímicos se 

destacam por permitirem o monitoramento da concentração de NO em tempo real, além de 

serem simples, rápidos e sensíveis. (8) Adicionalmente, os eletrodos podem ser feitos em 

escalas tão pequenas a ponto de não produzirem efeitos significantes na inserção destes em 

sistemas vivos. (9) Consequentemente, há um grande interesse no desenvolvimento de 

sensores eletroquímicos para determinação de NO. Atualmente os métodos disponíveis para 

detecção de NO são baseados na oxidação eletroquímica do NO sobre eletrodos sólidos. (7, 

10) 

Uma consideração importante que deve ser levada em conta ao se construir um 

sensor eletroquímico para a determinação de NO é que ele deve ser capaz de determinar NO 

na presença de íons interferentes como NO2
- e outros neurotransmissores. (11) Logo, a fim de 

aumentar a seletividade e sensibilidade das determinações, várias alternativas baseadas na 

modificação de superfície de eletrodo para detecção de NO tem sido reportadas na literatura. 

Dentre elas, destacam-se a modificação de eletrodos com complexos metálicos (7), porfirinas 

e ftalocianinas (5, 6, 11-17). 
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Os complexos metálicos de rutênio e ferro são interessantes como materiais 

moleculares para modificação da superfície de eletrodos e aplicação como sensores para NO 

devido à reversibilidade da ligação entre esses metais e a molécula de NO. (18-27) Quando 

esses complexos são constituídos de ligantes que contenham enxofre em sua composição, 

estes favorecem a modificação da superfície de eletrodos de ouro. Isso acontece devido à 

formação da ligação termodinamicamente favorável entre ouro e enxofre, além da 

estabilidade eletroquímica desta ligação que é mantida em um amplo intervalo de potenciais. 

(28, 29) A biocompatibilidade dos ligantes empregados na constituição de complexos 

utilizados como sensores de moléculas biólogicas é uma característica importante presente em 

ligantes macrocíclicos (27) e ligantes que contém o grupo tiol (30), por exemplo. 

Assim, o foco do presente trabalho é a modificação da superfície de ouro com 

complexos metálicos de rutênio e ferro que sejam biocompativeis e que possuam ligantes com 

enxofre em sua composição. As propriedades dessas superfícies modificadas serão avaliadas a 

fim de verificar a aplicabilidade destes sistemas como sensor para NO. 

 

1.1 Óxido nítrico 

 

O óxido nítrico (NO) é um radical livre que, nas condições normais de 

temperatura e pressão (CNTP), comporta-se como um gás. (31) Primeiramente, esse gás ficou 

conhecido apenas como subproduto de processos industriais e da queima de combustíveis 

fósseis, bem como pela sua contribuição para a chuva ácida e para a destruição da camada de 

ozônio. (32)  

Entretanto, em 1987, a molécula de NO foi considerada de relevante importância 

biológica. Isso porque o NO foi caracterizado como sendo o fator de relaxamento derivado do 

endotelio (FRDE), que é responsável pelo processo de vasodilatação. (3) Esta pesquisa 

culminou no recebimento do Premio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1998, em 

reconhecimento aos trabalhos dos pesquisadores L. J. Ignarro, R. F. Furchgott e F. Murad 

com o NO. (30,33) A partir desse fato, houve uma explosão nas pesquisas, mostrando que a 

liberação do NO não é apenas proveniente das células endoteliais, mas ele também é 

produzido em células neuronais e do sistema imunológico. (3,30) As pesquisas intensas nessa 

área resultaram em mais de 204.000 artigos publicados na literatura durante os últimos 15 

anos. (30) 
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1.2 NO em sistemas biológicos   

  

A molécula de óxido nítrico (NO) é muito importante em sistemas biológicos, 

uma vez que desempenha papéis importantes em uma variedade de processos fisiológicos e 

patológicos em diferentes células e tecidos. Do ponto de vista fisiológico, pode-se citar a 

atuação do NO na neurotransmissão, no controle da pressão arterial, na inibição da agregação 

plaquetária e nas respostas imunológicas. (9, 34, 35) 

No processo de neurotransmissão, o NO atua como um mensageiro retrógrado, 

isto é, após a sinapse, ele é sintetizado e difunde-se do neurônio pós-sináptico para o neurônio 

pré-sináptico, desencadeando a sinapse novamente. Esta repetição fortalece o contato 

sináptico, sendo que este mecanismo está associado ao processo de aprendizagem e formação 

da memória de longo prazo. (31) 

O NO produzido no endotélio que reveste o vaso sanguíneo, também chamado de 

FRDE, difunde-se pelas células musculares, situadas sobre o endotelio, que, em seguida, 

relaxam. Assim, para manutenção da pressão sanguínea normal, essa produção de NO ocorre 

constantemente nas celulas endoteliais. (31) Quando algum processo de inflamação ocorre, 

esse NO endotelial difunde-se também para o interior dos vasos sanguíneos. Assim, essa 

molécula atua inibindo a agregação plaquetária e a adesão de leucócitos na parede dos vasos, 

impedindo, dessa maneira, a formação de um possível trombo. (36) 

A resposta imunológica do corpo às células tumorais ou microbianas acontece 

pela ativação dos macrófagos, que sintetizam NO em altas concentrações e por tempo 

suficiente para que este se difunda até a célula tumoral ou microbiana. Nessas células, o NO 

liga-se a enzimas envolvidas na respiração celular, tornando-as inativas, levando à morte 

celular. (31) 

Já do ponto de vista patológico, um excesso na concentração de NO tem sido 

observado em algumas doenças humanas, como o choque séptico, Alzheimer e Parkinson. (5) 

O choque séptico é causado por níveis elevados de bactérias na corrente sanguínea. Essa 

quantidade de bactérias estimula a resposta imunológica, ativando a síntese de NO em 

quantidades excessivas. Dessa forma, não ocorre apenas a destruição das células invasoras, 

mas também a vasodilatação. Comsequentemente, há uma queda na pressão sanguínea, 

acarretando em um colapso vascular. (31) Alzheimer e Parkinson são doenças 

neurodegenerativas associadas à produção de NO em altas concentrações no cérebro. Esse 

excesso disfuncionaliza as proteínas presentes nos neurônios devido a um estresse oxidativo. 

As lesões neuronais decorrentes desse fenômeno, por sua vez, levam ao desenvolvimento das 
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doenças em questão. (37) Portanto, um aspecto notável da molécula de NO é a sua capacidade 

de ser benéfica ou tóxica, de acordo com sua concentração em meio biológico. (1) 

 

1.3 O desafio de estudar o NO 

   

As diversas funções biológicas do NO são resultantes de suas propriedades 

químicas. Contudo, estas propriedades também levam a consideráveis problemas na detecção 

e quantificação do NO em sistemas biológicos.  Dentre elas, está a sua natureza instável, pois 

possui um tempo de meia-vida de 0,1 a 6,0 s. Esse tempo depende da concentração dessa 

molécula, bem como da matriz biológica que a contém, o que significa que o NO difunde-se 

por uma curta distância e por um período de tempo limitado. Além disso, pode-se citar a 

capacidade dessa molécula de se difundir livremente através das fronteiras das células. E, 

ainda, pode-se considerar sua alta atividade química, pelo fato de o NO reagir com outros 

componentes biológicos como: oxigênio, peróxidos, superóxidos e íon de metais de transição 

(em metaloproteínas como a hemoglobina). (3, 12, 38) 

O NO reage com o oxigênio presente em grande quantidade nos fluidos 

extracelulares, gerando nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). Esses íons são os dois principais 

metabólitos da reação de oxidação do NO. (15) A reação radicalar entre o NO e o íon 

superóxido forma o íon peroxinitrito (ONOO-), que, por sua vez, é a fonte de muitos 

processos oxidantes e nitrantes envolvendo vários componentes celulares como: inflamações, 

doenças cardiovasculares, neurodegenerações e diabetes. (30,39) 

A reatividade do NO justifica a sua existência fulgaz e em baixas concentrações 

em meio biológico. Sua concentração fisiológica normal varia de 1,0 x 10-9 a 

1,0 x 10-7 mol L-1, mas pode aumentar para valores em torno de 10-6 mol L-1 em situações 

patológicas. (40)  

Além disso, pode-se citar como dificuldades na análise de amostras biológicas em 

tempo real, os espaços e volumes limitados, bem como a complexidade da matriz. (41) 

Essas características fazem com que a molécula de NO apresente desafios a partir 

da perspectiva da Química Analítica. 
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1.4 Eletroquímica do NO  

 

A existência de um elétron desemparelhado na estrutura da molécula de NO 

permite que esta espécie sofra uma eletroredução (Equação 1) em condições catódicas na 

faixa de potencial de -0,33 a -1,4 V (vs Ag/AgCl). (30, 33) 

  

NO + e- → NO-                                                                                                      (1)  

 

O ânion nitroxil (NO-) é muito instável em meio aquoso e sofre uma série de 

reações químicas que levam a N2O como produto final. Em potenciais suficientemente 

negativos, o N2O pode ser reduzido a N2. Porém, uma consideração importante é que os 

produtos obtidos a partir de redução eletroquímica do NO dependem do tipo de eletrólito, do 

seu pH e do potencial aplicado. (30, 33) 

A utilização de eletrodos quimicamente modificados para a quantificação de 

baixas concentraçoes de NO em amostras reais por eletroredução parece ser limitada, já que 

muitos deles apresentam baixa sensibilidade e o pH em que podem ser aplicados, em geral, 

não é adequado para estudos biológicos. Outro problema associado à eletroredução do NO é a 

grande interferência do oxigênio, que está sempre presente em fluidos biológicos e cuja 

eletroredução é termodinamicamente mais favorável que a do NO. (33)   

 Por outro lado, em potencial em torno de 0,8 V vs Ag/AgCl, a oxidação do NO 

envolve um elétron na primeira etapa, levando à formação do cátion NO+, segundo a 

 Equação 2. (30) 

 

NO NO+ + e-                                                                                             (2) 

 

A formação do intermediário nitrosônio (NO+) ocorre somente em meio bastante 

ácido. Já em soluções relativamente diluidas, a espécie predominante é o ácido nitroso. (42) 

Assim, a reação global relativa a oxidação de NO em meio neutro pode ser descrita pela 

Equação 3: 

 

NO + H2O  HNO2 + H+ + e-                                                                      (3) 
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Portanto, devido à grande interferência do oxigênio, a abordagem eletroredutiva 

foi rapidamente abandonada em favor da oxidação eletroquímica do NO, com algumas 

exceções. (30, 33) 

  

1.5 Sensores para detecção de NO 

 

Um dos grandes desafios na Química do NO é o desenvolvimento de sensores que 

possam detectar e quantificar essa molécula. Esse desafio tem levado a um crescente interesse 

no desenvolvimento dos sensores para detecção de NO, principalmente em meio biológico. 

Um sensor ideal para ser utilizado in vivo deve possuir alta sensibilidade e seletividade, tempo 

de resposta rápido, independência do tipo de amostra biológica, estabilidade a longo prazo e 

tamanho miniaturizável. (33)  

Visando a detecção de NO, os métodos eletroquímicos destacam-se em relação às 

demais técnicas analíticas utilizadas na detecção desta molécula (2, 3) e vêm sendo 

amplamente utilizados para esse fim. Eles oferecem a possibilidade de medidas em tempo 

real, já que podem fornecer respostas na escala de milisegundo. (30, 40) Além disso, a 

simplicidade na fabricação de eletrodos miniaturizados e seu fácil manuseio possibilitam sua 

aplicação in vivo causando danos mínimos aos tecidos. (12, 30, 33, 38, 40) Adicionalmente, 

os eletrodos podem apresentar boa seletividade, mesmo em matrizes complexas como as 

amostras biológicas, boa sensibilidade ao analito, detectando concentrações muito baixas, e 

estabilidade por um longo período de análise. (30, 33)   

A estratégia mais adotada no desenvolviemnto de eletrodos para detecção de NO é 

a de modificar a superfície eletródica, tais como carbono vítreo, fibra de carbono, platina e 

ouro. Nesse caso, empregam-se filmes de: membranas seletivas (41), nanopartículas de  

ouro (43, 44) e de cobre (45, 46), fulereno (47), óxidos metálicos (10, 48), nanotubos de 

carbono (49-53), polímeros condutores e não condutores e compósitos (8, 33, 38, 40, 54-58), 

corantes (2), enzimas (59), metaloftalocianinas e metaloporfirinas (5, 6, 11-17) e complexos 

inorgânicos à base de rutênio (7). 

Zhang et al. desenvolveram um ultramicrosensor para NO que consistia em um 

eletrodo de fibra de carbono de 7µm, coberto com Nafion® e, posteriormente, modificado com 

mebranas poliméricas, permeaveis a gás, seletivas para NO. (41) Este sensor apresentou uma 

ampla faixa linear de concentração de NO entre 1,0 x 10-9 a 1,0 x 10-6 mol L-1 e um limite de 

detecção de 5,0 x 10-9 mol L-1, além de alta seletividade para NO em meio aos interferentes 

ascorbato, dopamina e nitrito. (41) O pequeno valor obtido para o limite de detecção pode ser 
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atribuído ao uso de um microeletrodo, pois, de acordo com Wightman, este tipo de eletrodo 

apresenta uma menor corrente capacitiva e uma densidade de corrente maior, o que leva a 

baixos limites de detecção. (60) 

Yu et al. empregaram o eletrodo de vidro recoberto com filme de óxido de 

estanho dopado com índio (ITO) modificado com nanopartículas de ouro como sensor para 

NO. (43) Eles observaram que a sensibilidade ao processo de oxidação de NO aumenta com o 

aumento do número de camadas do filme, contudo utilizaram NaNO2 para obter as curvas de 

calibração. (43) Segundo Crespi et al., isso é incoerente, pois, mesmo que o potencial de 

oxidação dessas espécies seja idêntico, a intensidade de corrente é bastante diferente. (61)  

Entretanto, Wang et al. empregaram um nanocompósito de nanopartículas de ouro 

e quitosana para modificar a superfície do eletrodo de carbono vítreo e este foi utilizado como 

sensor para NO. (44) Esse eletrodo apresentou faixa linear de concentração de NO de   

3,6 x 10-8 a 4,32 x 10-5 mol L-1 com um limite de detecção de 7,2 x 10-9 mol L-1. Eles também 

aplicaram esse eletrodo para detectar NO proveniente de rim de rato, bem como o NO 

liberado pelo medicamento anti-hipertensivo nitroprussiato de sódio. (44) 

Outro estudo demonstrou o processo de redução do NO em -0,30 V na faixa de 

concentração de 5,0 x 10-5 a 3,0 x 10-2 mol L-1 com coeficiente de correlação de 0,992, 

aplicando eletrodos de ITO cobertos com 3-mercaptopropil-metoxisilano e modificados com 

nanopartículas de cobre estabilizadas com cisteína como sensor para NO. (45) Contudo, esse 

tipo de metodologia é questionável, pois, além de utilizar o processo de redução do NO, que é 

bastante prejudicado pela interferência de oxigênio (30, 33), também utiliza NaNO2 para obter 

as curvas de calibração. (61) 

Prakash et al. desenvolveram um sensor para espécies do tipo NOx baseado, 

primeiramente, na eletrodeposição de filmes de polipirrol (PPy) sobre o eletrodo de platina de 

0,5 mm de diâmetro. Posteriormente, foi gotejada 25 µL de solução de nanotubos de carbono 

de parede única, (SWCNT, do inglês single-wall carbon nanotubes) sobre o filme de 

polipirrol, sendo o solvente evaporado ao ar, para formar o nanocompósito SWCNT-PPy. 

Então, nanopartículas de cobre foram eletrodepositadas sobre o eletrodo  

SWCNT-PPy-Pt. (46) A faixa de lineariade encontrada para este sistema foi entre 7,0 x 10-7 e 

2,0 x 10-3 mol L-1 de NOx com um limite de detecção de 7,0 x 10-7 mol L-1. (46) 

Uma alternativa de modificação de eletrodo foi utilizada por Zhang, Zhao e Wei, 

que imobilizaram fulereno sobre a superfície de carbono vítreo e aplicaram esse sistema na 

detecção de NO. (47) Eles verificaram um aumento linear da corrente com a concentração de 
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NO na faixa de concentração de 3,0 x 10-7 a 1,0 x 10-4 mol L-1 e obtiveram um limite de 

detecção de 7,4 x 10-8 mol L-1. (47) 

Óxidos metálicos também foram utilizados como modificadores da superfície de 

eletrodos por Kosminsky, Mori e Bertotti. (10) Eles eletrodepositaram óxido de molibdênio 

sobre um eletrodo de carbono vítreo, obtendo um filme fino que aumentou a corrente anódica 

para o processo de oxidação de NO. (10) Porém, esses autores não aprofundaram os estudos 

analíticos deste sensor na detecção de NO. Adicionalmente, Wang, Chen e Chen empregaram 

como sensor para NO um eletrodo de carbono vítreo de 3 mm de diâmetro modificado com 

nanotubos de carbono de parede múltiplas dispersos em quitosana que posteriormente teve 

óxido de níquel eletrodepositado sob a superfície previamente modificada. Este sistema 

apresentou linearidade na faixa de concentração de NO de 8,0 x 10-8 a 1,2 x 10-4 mol L-1 e um 

limite de detecção de 2,0 x 10-8 mol L-1. Este sistema também foi aplicado no monitoramento 

do NO liberado pelo nitroprussiato de sódio, medicamento anti-hipertensivo, e do NO 

derivado de rim de rato. (48) 

Utilizando nanotubos de carbono como modificador, Xia, Bi e Shi modificaram a 

superfície do eletrodo de carbono vítreo com SWCNT puros e com estes funcionalizados com 

grupos hidroxila (SWCNT-OH) e com grupos carboxílicos (SWCNT-COOH). (49) Estes 

autores observaram que a superfície modificada com os SWCNT-COOH apresentou a maior 

densidade de corrente e o potencial de pico mais negativo do que as demais superfícies 

investigadas para a oxidação eletroquímica de NO. (49) Entretanto, estes autores não 

aprofundaram os estudos analíticos de detecção de NO utilizando este sistema.  

Xu et al. utilizaram nanotubos de carbono dopados com o átomo de nitrogênio 

para modificar a superfície do eletrodo de carbono vítreo e aplicaram este sistema como 

sensor para NO baseado na oxidação eletroquímica dessa molécula. (50) A dopagem 

promoveu um aumento de 1,5 vezes na cinética de transferência eletrônica para o processo de 

oxidação de NO e a faixa de linearidade encontrada foi de 8,6 x 10-5 a 2,4 x 10-4 mol L-1 de 

NO com o limite de detecção de 7,3 x 10-7 mol L-1. (50)     

Já empregando nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT, do inglês 

multi-wall carbon nanotubes), Wang, Li e Hu, utilizaram um microeletrodo de fibra de 

carbono modificado com MWCNT para a determinação de NO e obtiveram um limite de 

detecção de 2,0 10-8 mol L-1 na faixa de linearidade 2,0 x 10-7 a 8,6 x 10-5 mol L-1. (52) Além 

disso, estes autores utilizaram esse sistema para monitorar a liberação de NO de uma 

mitocôndria isolada do fígado da espécie de peixe Carassius auratus e observaram um 

aumento gradual na resposta de corrente indicando a produção de NO na mitocôndria. (52) 
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Wu, Zhao e Wei obtiveram um limite de detecção de 8,0 x 10-8 mol L-1 e um coeficiente de 

correlação de 0,9971 para a faixa de linearidade que vai de 2,0 x 10-7 a 1,5 x 10-4 mol L-1 para 

o NO, obtida por detecção amperométrica utilizando o eletrodo de carbono vítreo modificado 

com MWCNT. (53) 

A detecção eletroquímica de NO utilizando polímeros condutores, polímeros não 

condutores e compósitos para modificar a superfície de eletrodos é bastante desenvolvida e é 

discutida no trabalho de revisão de Ciszewski e Milczarek. (33) Dentre os trabalhos citados 

nesta revisão, vale destacar o trabalho dos próprios autores, em que o eletrodo de carbono 

vítreo foi modificado por eletropolimerização de uma porfirina de níquel e posteriormente 

recoberto, por eletropolimerização, com eugenol. (54) Eles testaram esse eletrodo como 

sensor para NO e obtiveram o limite de detecção 8,5 x 10-8 mol L-1 na faixa de linearidade de 

2,0 x 10-5 a 1,0 x 10-4 mol L-1. (54) Pode-se citar também o trabalho de Prakash, Srivastava e 

Seth, em que o eletrodo de platina modificado com o polímero condutor policarbazol foi 

empregado para detectar NO, utilizando a técnica de voltametria de pulso diferencial, 

apresentando o limite de detecção de 5,0 x 10-8 mol L-1 na faixa de concentração de  

5,0 x 10-8 a 1,0 x 10-4 mol L-1. (55)  

No que concerne à aplicação de nanocompósitos, podem ser mencionados o 

trabalho de Milsom et al., que utilizaram a técnica de layer-by-layer para depositar 

nanopartículas de TiO2 sobre a superfície do eletrodo de ITO, previamente recoberta com 

Nafion®. (57) Sobre o filme de nanopartículas de TiO2, foram incorporadas nanopartículas de 

ouro utilizando um polieletrólito como ligante, formando o nanocompósito TiO2-Au. Os 

resultados obtidos mostraram que este eletrodo modificado catalizou o processo de oxidação 

do NO, amplificando a resposta anódica para esta molécula, mas os estudos analíticos não 

foram aprofundados por estes autores. (57) No trabalho de Ng, Guo e Li, foi desenvolvido um 

novo eletrodo de pasta de carbono combinando um material de grafeno tridimensional e o 

líquido iônico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazol para formar um nanocompósito 

em gel que foi empregado na detecção amperométrica de NO. A faixa linear para NO obtida 

variou de 8,0 x 10-7 a 1,6 x 10-5 mol L-1, com o limite de detecção de 1,6 x 10-8 mol L-1. (58)  

O corante poli(azul de toluidina) foi eletropolimerizado na superfície do eletrodo 

de carbono vítreo e testado como sensor para NO na pesquisa de Wang e Hu. (2) Eles 

obtiveram linearidade na faixa de concentração de 1,8 x 10-7 a 8,6 x 10-5 mol L-1 com limite 

de detecção de 1,8 x 10-8 mol L-1. Este sistema também foi aplicado para monitorar o NO 

liberado no homogenato do fígado de rato. (2)  
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Casero et al. apresentaram três métodos para uma análise quantitativa de NO. O 

primeiro foi baseado na imobilização eletroquímica da peroxidase de Cochlearia armoracia 

em carbono vítreo, em que a atividade dessa enzima como biosensor para NO é inibida com o 

aumento da concentração de NO em solução. (59) O biosensor responde linearmente na faixa 

de 2,7 x 10-6 a 1,1 x 10-5 mol L-1, com um limite de detecção de 2,0 x 10-6 mol L-1. O segundo 

e o terceiro métodos consistiram na modificação química do eletrodo de carbono vítreo 

eletrodepositando filmes de um complexo macrocíclico de níquel e de hexacianoferrato de 

índio. A linearidade entre a corrente catalítica e a concentração de NO foi observada na faixa 

de 1,0 x 10-5 a 1,0 x 10-4 mol L-1 para o segundo método, e até 3,0 x 10-4 mol L-1 para o 

terceiro método. O limite de detecção para o segundo método foi de 1,0 x 10-6 mol L-1, 

enquanto que, para o terceiro método, foi de 5,0 x 10-6 mol L-1. (59) Vale ressaltar que os 

limites de detecção obtidos neste trabalho são pouco aplicáveis em fluidos biológicos, pois 

atingem apenas concentrações de NO em níveis patológicos. (40)  

Há vários trabalhos publicados na literatura utilizando porfirinas e ftalocianinas, 

que são ligantes macrocíclicos, como modificadores de superfícies para detecção e 

quantificação de NO. (5, 6, 11-17) No entanto, dentre estes, optou-se por citar os trabalhos 

que aprofundaram os estudos analíticos baseados na quantificação de NO, como o trabalho de 

Jin et al. (13) Eles prepararam ultramicrosensores para determinação de NO, baseados na 

modificação da superfície de microeletrodos de platina com tetraaminoftalocianinas (TAPc) 

de cobalto, de níquel e de cobre. Cada microeletrodo modificado foi testado em faixas de 

concentração de 1,98 x 10-8 a 1,59 x 10-5 mol L-1, utilizando-se a técnica de amperometria de 

pulso diferencial. Os limites de detecção obtidos foram 1,0 x 10-8, 1,0 x 10-8 e  

1,2 x 10-8 mol L-1 respectivamente. (13) Além disso, Kim et al. utilizaram uma ftalocianina de 

ferro para modificar um disco de ouro de 300 µm que consistia no eletrodo de trabalho de um 

sistema integrado de três eletrodos miniaturizado, aplicado com sensor para NO. Este sistema 

apresentou boa linearidade na faixa de concentração que vai de 3,6 x 10-5 a 7,2 x 10-7 mol L-1 

com um limite de detecção de 5,7 x 10-7 mol L-1, utilizando a técnica de voltametria de 

redissolução anódica. (17) 

Diante da perspectiva de obter maior sensibilidade na detecção de NO, Mori et al. 

utilizaram o complexo trans-[Ru(III)(NH3)4(SO4)4pic]+ para modificar a superfície de ouro 

previamente recoberta com óxido de molibdênio. (7) Ao aplicarem este sistema para detecção 

de NO, eles encontraram uma boa correlação linear entre a corrente de pico e a concentração 

de NO com um coeficiente de correlação de 0,988 na faixa de concentração de 1,0 x 10-6 a  

1,0 x 10-5 mol L-1, utilizando a técnica de voltametria de onda quadrada. Eles também 
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elucidaram que o mecanismo de detecção de NO estava baseado na coordenação desta 

molécula ao centro metálico de rutênio. (7) Porém, não determinaram os limites de 

quantificação e detecção para o NO, nem a estabilidade do eletrodo modificado que 

obtiveram. 

Para finalizar, o grande desafio consiste em investigar novos materiais 

moleculares para modificar superfícies eletródicas e aplicá-las como sensores eletroquímicos. 

Bedioui et al. apresentaram uma visão geral dos materiais moleculares projetados e estratégias 

para a detecção eletroquímica de NO em meio biológico, bem como para outras moléculas, 

tais como o superóxido e o peroxinitrito. Eles citam, por exemplo, que eletrodos com várias 

camadas de recobrimento são interessantes para manter a seletividade para NO frente aos 

interferentes presentes em meio biológico e, nessa perspectiva, os polímeros destacam-se; os 

complexos, as metaloporfirinas e metaloftalocianinas são bastante eficientes em catálisar o 

processo de oxidação de NO, bem como em detectar peroxinitrito; os biosensores que 

utilizam enzimas e proteínas destacam-se na detecção de superóxido; sensores 

amperométricos em série funcionam bem para detecção simultânea de NO, superóxido e 

peroxinitrito e biomoléculas contendo tiol destacam-se como constituintes de sensores 

biocompatíveis. (30) 

 

1.6 NO, ligante interessante para a Química de Coordenação 

 

A molécula de NO é um ligante interessante para a Química de Coordenação 

devido à sua versatilidade na coordenação de metais de transição. Consequentemente, vários 

trabalhos na literatura relatam o uso de complexos de rutênio e de ferro como doadores ou 

capturadores de NO, devido à reversibilidade apresentada na ligação entre esses complexos e 

a molécula de NO. (18-27) De maneira peculiar, em complexos do tipo [Ru(NH3)4L2]
3+, onde 

L é um ligante trans-labilizante, como trietilfosfito (P(OEt)3) ou imidazol coordenado pelo 

átomo de carbono (ImC), a dissociação é bastante rápida. (18, 21-23) Complexos de ferro que 

possuem o fragmento estrutural -N-C-S, oriundo de ligantes tióis heterocíclicos, têm a 

capacidade de coordenar mais moléculas de NO por molécula de complexo.  

Isso é possível porque ligantes tióis heterocíclicos favorecem a obtenção de complexos mono 

e binucleares. (24, 26) Complexos de ferro também se destacam como  

transportadores de NO, como a espécie cis-[Fe(L)(NO)(Cl)]Cl em que L é  

1,4,8,11-tetraaza-ciclotetradecano (cyclam). (27) 
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Assim, complexos à base de rutênio e de ferro aparecem como candidatos a 

materiais moleculares para modificar superfícies de eletrodos para a detecção eletroquímica 

de NO, devido à elevada afinidade do óxido nítrico por estes metais. (27, 62-64) 

Silva et al. afirmam que o centro metálico de aminas de Ru2+ possui baixa 

afinidade pelo ligante sulfato, enquanto que o centro metálico de Ru3+ possui alta afinidade 

por este ligante. (65) Assim, sulfato complexos são comumente usados como complexos 

intermediários na preparação de especies do tipo trans-[RuL1L2(NH3)4]
n em que (L1=L2, 

L1≠L2) devido à labilidade deste ligante. (65) Esses autores também afimam que os ligantes 

NH3 em tetraaminas de rutênio, são ligantes inertes em relação a reações de substituição. (65) 

Desse modo, nitrosilo complexos de tetraminas de rutênio são comumente obtidos a partir de 

precussores que contém o ligante sulfato, que é então labilizado para a coordenação 

do NO. (7, 66, 67) 

De acordo com Tfouni et al., os ligantes macrocíclicos são bastante utilizados. 

Isso se dá porque a inércia do macrociclo para as reações de substituição confere estabilidade 

aos complexos que contêm esse tipo de ligante. Estes autores afirmam, ainda, que complexos 

metálicos de tetraaminas e de tretraazamacrociclicos que possuem o NO como ligante são, em 

geral, bastante estaveis e soluveis em água, sendo essas duas caracteristicas importantes para 

fins biológicos. (68)  

Adicionalmente, os ligantes macrocíclicos são interessantes por apresentarem 

biocompatibilidade. (27) Complexos metálicos que contêm estes ligantes surgem como 

potenciais materiais moleculares para modificação da superfície de eletrodos para aplicação 

como sensores. Dentre eles, complexos que têm porfirinas e ftalocianinas são os mais 

utilizados no desenvolvimento de sensores eletroquímicos para NO. (5, 6, 11-17) 

Em relação a complexos contendo o ligante cyclam, nenhuma importância tem 

sido dada à sua aplicação como sensores eletroquímicos para NO. Entretanto, Tfouni et al. 

verificaram que o complexo trans-[RuCl(H2O)(cyclam)]2+ apresentou toxidade 20 vezes 

menor que a do nitroprussiato de sódio em sistemas de cultura de células semelhantes. (67) 

Além disso, outro estudo demonstra que o complexo trans-[RuCl(NO)(cyclam)]2+, além de 

baixa toxicidade, ao ser administrado intravenosamente em ratos hipertensos, resultou em 

uma diminuição da pressão arterial destes, assim como o nitroprussiato de sódio, que é um 

nitrovasodilator clássico. O efeito desse complexo durou cerca de 15 minutos, enquanto que o 

efeito do nitroprussiato de sódio dura apenas alguns segundos. (68) 

De acordo com Ford, Kuempel e Taube, dentre os ligantes insaturados que 

aparecem em complexos de rutênio, merecem destaque os ligantes aromáticos heterocíclicos 
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nitrogenados do tipo piridina, por possuírem orbitais π de baixa energia e simetria adequada 

para a formação de retrodoação. (69) Por outro lado, Brito et al. observaram o caráter  

π-aceptor do ligante tiocianato coordenado pelo átomo de nitrogênio para a interação de 

retrodoação com o centro metálico de Ru2+. (70) 

Ferreira estudou a liberação do NO dos íons complexos do tipo 

trans-[Ru(NH3)L((NO)]3+ em que L = tionicotinamida e isotionicotinamida induzida 

eletroquimicamente e fotoquimicamente. Ele observou que estes complexos são promissores 

veículos liberadores de NO em sistemas biológicos. (71) 

Além disso, é sabido que os compostos organossulfurados são as moléculas mais 

utilizadas para modificar a superfície de eletrodos de ouro, já que a formação da ligação ouro-

enxofre é termodinamicamente favorável. (28, 29) Esta ligação é eletroquimicamente estável 

em um amplo intervalo de potenciais, o que faz este tipo de molécula apropriada para diversos 

fins eletroquímicos. (28, 29) Vale ressaltar, ainda, que moléculas contendo tiol destacam-se 

também por serem biocompativeis. (30) 

Pinheiro et al. estudaram as monocamadas formadas pelos complexos 

[Ru(CNpy)(NH3)4(tna)]2+ e [Ru(CNpy)(NH3)4(NCS)]+ sobre a superfície de ouro utilizando a 

técnica de surface enhanced raman spectroscopy (SERS) e observaram que  a adsorção de 

ambas as moléculas ocorreu por meio do átomo de enxofre dos ligantes tionicotinamida e 

tiocianato. (72) 

Assim, a biocompatibilidade, solubidade em água e estabilidade das tetraminas e 

dos tretraazamacrociclicos, bem como a labilidade apresentada pelos ligantes sulfato e 

tiocianato, além da presença do átomo de enxofre nos ligantes isotionicotinamida e tiocianato 

fazem destes ligantes materiais interessantes para a síntese de complexos de rutênio e ferro a 

serem empregados na obtenção de sensores eletroquímicos para NO. 

 

1.7 Sensores e a Química Teórica 

 

Nos últimos anos, a Química Teórica surge como uma poderosa ferramenta no 

estudo da interação de moléculas com superfícies metálicas. Sua maior disseminação veio em 

meados da década de 80 com o desenvolvimento de softwares com foco no cálculo de 

propriedades moleculares. Outro fator que contribuiu para a evolução dos métodos 

computacionais foi a grande evolução dos hardwares. Adicionalmente, houve uma grande 

implementação de algoritmos matemáticos tais como: cálculo direto de integrais eletrônicas, 

métodos de otimização global, de integração numérica, cálculos analíticos de gradientes de 
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energia, da matriz hessiana (frequência e intensidades) e busca na superfície de energia 

potencial de estado de transição. (73) Além disso, a implementação de métodos teóricos mais 

eficientes , como a Teoria de Perturbação (MPn), fundamentada nos trabalhos de Møller e 

Plesset (74) e a Teoria do Funcional de Densidade, formulada a partir dos trabalhos de Kohn e 

Hohenberg (75) e de Kohn e Sham (76), tornando esta área de estudo da química mais 

acessível e aplicável. (73)  

O aprimoramento nas técnicas computacionais reflete principalmente na qualidade 

dos resultados calculados de propriedades moleculares e na possibilidade de estender os 

cálculos a sistemas de interesse químico (experimental), destacando-se aqueles sistemas de 

tamanho médio, principalmente quando são empregadas metodologias de alto nível (ab initio 

e funcional de densidade). (73) Métodos de modelagem molecular já mostram ser bastante 

úteis na determinação da estrutura molecular, bem como na elucidação da estrutura atômica e 

da reatividade de diversas moléculas. (77) A utilização de métodos computacionais no estudo 

de sensores eletroquímicos poderá permitir o desenvolvimento de modelos de forma que 

diferentes propriedades químicas calculadas possam ser relacionadas ao seu real poder de 

detecção sem a necessidade de custos experimentais. (78) Ao mesmo tempo, possibilitam a 

proposição de novas moléculas modificadoras de superfícies metálicas, com o objetivo de 

produzir sensores mais eficientes. (78) 

Em estudos de adsorção, o método de Monte Carlo é utilizado por admitir 

posições arbitrárias da molécula sobre o substrato. Este artifício elimina os erros decorrentes 

de barreiras energéticas e permite encontrar as posições mais favoráveis para a adsorção. 

Algumas das vantagens desse método sobre os que adotam metodologia quântica são: o custo 

computacional e a independência do erro com a dimensão do sistema. (73) 

As simulações por Monte Carlo utilizam modelos estatísticos e resolução de 

conjuntos randômicos de funções de onda bem comportadas (contínua, normalizável e com 

derivadas parciais contínuas) para a determinação de propriedades de interesse físico e 

químico. A fundamentação desse método está associada aos trabalhos de 

Metropolis et al. (79) e Alder e Wainwright (80). 

O método de Monte Carlo aplicado no estudo da adsorção de moléculas em 

superfícies metálicas já foi bem estabelecido pelos trabalhos de Khaled, que estudou 

moléculas orgânicas como inibidores da corrosão metálica correlacionando dados 

experimentais com resultados obtidos por simulações. (81-83) Esse método também foi 

empregado por Valentini, Schwartzentruber e Cozmuta em simulações da adsorção e 

dissociação de oxigênio sob a superfície de platina (111). (84) Os resultados obtidos foram 
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validados por evidências experimentais e diagramas presentes na literatura. (84) Outra 

aplicação do método de Monte Carlo foi feita por Hong e Liu em seu estudo sobre o 

mecanismo e cinética da hidrogenação de CO2 na interface da superfície Cu/ZrO2 (212). (85) 

Em suas simulações, foi observado que a taxa de conversão de CO2 é de 1,20% a 500K e a 

energia de ativação do metanol é de 0,79 eV. (85) Entretanto, ainda hoje não foi reportado na 

literatura o uso deste método para o estudo de sensores eletroquímicos. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a modificação da superfície de ouro com 

os complexos metálicos trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]Cl e trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) 

empregando as técnicas de eletrodeposição e formação de camadas auto-organizadas, 

respectivamente. Ainda, avaliar a potencialidade dos filmes formados como sensores 

eletroquímicos para detecção e quantificação de NO.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos estão listados a seguir:  

 

•••• Otimizar as condições de formação do filme pelo método de eletrodeposição do 

complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]Cl; 

•••• Otimizar as condições de formação do filme pelo método de formação de camadas 

auto-organizadas do complexo trans-[Fe(cyclam)NCS2](PF6);  

•••• Caracterizar os filmes obtidos por técnicas eletroquímicas, gravimétricas, e 

espectroscópicas; 

•••• Avaliar os eletrodos modificados como sensores eletroquímicos para detecção de 

NO; 

•••• Avaliar o efeito de possíveis interferentes na detecção eletroquímica de NO. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Reagentes e soluções utilizadas 

 

3.1.1 Reagentes 

 

Todos os reagentes utilizados possuíam pureza analítica (P.A.). A Tabela 1 

apresenta os reagentes utilizados neste trabalho com as suas respectivas procedências e grau 

de pureza. 

 

Tabela 1 - Procedência e pureza dos reagentes utilizados.  

Reagente Fórmula Química Procedência Teor % 

Ácido Clorídrico HCl VETEC 37,0 

Ácido Sulfúrico H2SO4 Suprapur-Merck 96,0 

Bicarbonato de Sódio NaHCO3 Grupo Química 99,7 

Cloreto de Rutênio (III) Hidrato RuCl3.xH2O Aldrich 99,0 

Cloreto Ferroso FeCl2 Merck 99,0 

Cyclam C10H24N4 Aldrich 98,0 

Dopamina C8H11NO2 SIGMA 98,0 

Etanol CH3CH2OH Synth 95,0 

Hexafluorofosfato de Amônio NH4PF6 Aldrich 95,0 

Hidróxido de Sódio NaOH VETEC 97,0 

Isotionicotinamida C6H6N2S Aldrich 97,0 

Nitrito de Sódio NaNO2 VETEC 99,0 

Peróxido de Hidrogênio H2O2 VETEC 30,0 

Serotonina C10H12N2O SIGMA 98,0 

Sulfato de Sódio Na2SO4 Synth 99,0 

Tiocianato de Potássio KNCS VETEC 99,0 

 

 

 

 



34 
 

34 
 

3.1.2 Soluções 

 

A água empregada para preparação das soluções e lavagem das vidrarias foi 

purificada por um sistema Milli-Q (Millipore, Inc.), apresentando resistividade 18,2 MΩ cm2. 

As pesagens foram feitas utilizando-se uma balança TB-215D (Denver Instruments) com 

precisão de ±0,01 mg. As soluções utilizadas nos experimentos eletroquímicos foram 

previamente desaeradas por 1 minuto com gás N2 (White Martins SS), de pureza 99,996%. Os 

experimentos foram realizados à temperatura ambiente. 

O eletrólito suporte empregado foi Na2SO4 0,2 mol L-1 com pH = 5,6. 

A solução do complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl 1,0 x 10-3 mol L-1, utilizada 

para a obtenção do filme deste sobre a superfície de ouro, foi preparada a partir da pesagem 

de 2,19 x 10-3 g do complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl e posterior solubilização em 5 mL 

de eletrólito suporte. A solução foi mantida ao abrigo da luz. 

A solução do complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) 0,01 mol L-1, utilizada 

para a modificação da superfície de ouro com o íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, foi 

preparada pela solubilização de 1,84 x 10-3 g de complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) em 

1 mL de eletrólito suporte. Essa solução também foi mantida ao abrigo da luz. 

A solução saturada padrão de NO foi preparada de acordo com os procedimentos 

relatados na literatura (48, 58), pelo gotejamento de H2SO4 de um funil de separação para um 

kitassato contendo NaNO2. O NO provém da reação entre H2SO4 e NaNO2, que fornece 

espécies NOx gasosas como produto. Esse gás passa por uma solução saturada de NaOH que 

permite que apenas o gás NO seja obtido e, finalmente, é lavado em água  

Milli-Q (Millipore, Inc.). O NO obtido é coletado em um recipiente selado contendo eletrólito 

suporte previamente desaerado por 30 minutos com argônio de alta pureza. A saturação da 

solução ocorre em 30 minutos. Essa solução saturada é mantida sob atmosfera de NO durante 

todo o experimento. A concentração da solução saturada de NO é de  

2,0 x 10-3 mol L-1, como recomendado pela literatura. (7, 42, 86) Para a preparação das 

soluções de NO diluídas, utilizou-se uma seringa Hamilton de 100 µL (Aldrich) para 

adicionar as alíquotas de 10 µL de solução estoque de NO à célula eletroquímica. O volume 

dessa célula foi de 7 mL, aferido com a adição de eletrólito suporte Na2SO4 0,2 mol L-1 

previamente desoxigenado com N2 por 1 minuto. 

As soluções estoque de dopamina e de serotonina utilizadas para o estudo de 

interferentes na detecção eletroquímica de NO tinham concentração igual a 1,0 x 10-4 mol L-1. 
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Elas foram preparadas em eletrólito suporte Na2SO4 0,2 mol L-1 e foram mantidas sob 

refrigeração em torno de 5 °C.  

A solução estoque de NO2
- 1,0 x 10-2 mol L-1, também utilizada no estudo de 

interferentes, foi preparada em eletrólito suporte Na2SO4 0,2 mol L-1. Desta solução, foi 

retirada uma alíquota de 70 µL, que foi diluída em 6,30 mL de eletrólito suporte, obtendo, 

assim, a concentração final de 1,0 x 10-4 mol L-1. Essa solução também foi mantida sob 

refrigeração em torno de 5 °C. 

 

3.2 Síntese dos complexos 

 

3.2.1 Síntese do complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl 

 

A síntese do complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl foi feita seguindo o 

procedimento experimental descrito na literatura para síntese de compostos  

trans-Ru[(NH3)4(L)SO4]Cl, sendo L = nicotinamida, L-histidina, 4-picolina, 4-cloropiridina, 

isonicotinamide, pirazina, 4-aminopiridina, 4-cianopiridina, piridina, imidazol ou H2O. (65)  

Nesse tipo de procedimento, utiliza-se RuCl3xH2O para produzir 

[Ru(NH3)5Cl]Cl2. Analogamente, utiliza-se [Ru(NH3)5Cl]Cl2 como precursor na síntese de  

trans-[Ru(NH3)4SO2Cl]Cl. Assim, os complexos [Ru(NH3)5Cl]Cl2 e    

trans-[Ru(NH3)4SO2Cl]Cl foram preparados conforme metodologia descrita na literatura. (87, 

88) O complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl foi preparado pela dissolução de 0,100 g do 

complexo trans-[Ru(NH3)4SO2Cl]Cl em 3,5 mL de solução de NaHCO3  

0,1 mol L-1, previamente desaerada com gás Ar durante 10 minutos. Essa solução foi utilizada 

para tornar o meio básico e promover a oxidação do ligante SO2 a SO3. Posteriormente,  

0,181 g do ligante isotionicotinamida foi adicionado. O tempo de reação foi de 20 minutos. 

Logo após, foram acrescentados 2 mL de HCl 6 mol L-1 e 2,5 mL de H2O2 30%, utilizados 

para tornar o meio ácido e como fonte do contra íon Cl- e, ainda, para oxidar tanto o centro 

metálico de rutênio quanto o ligante SO3 a SO4
2-, respectivamente. Após mais 30 minutos de 

reação, a solução foi então concentrada por rotaevaporação sob vácuo para redução do 

volume. A precipitação foi induzida pela adição de etanol previamente refrigerado e um 

precipitado amarelo foi obtido.                                                                                                                                                                                                                                  

O complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]Cl foi caracterizado utilizando as técnicas 

de espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e vísivel, espectroscopia na região do 
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infravermelho, espectroscopia de ressonância magnética nuclear (1H RMN) e voltametria 

cíclica (VC). 

 

3.2.2 Síntese do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6)  

 

O complexo trans-[Fe(cyclam)Cl2]Cl foi preparado de acordo com o 

procedimento descrito na literatura. (89, 90) O complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) foi 

preparado pela dissolução de 0,100 g do complexo trans-[(cyclam)FeCl2]Cl e 0,026 g de 

KNCS sólido em 10 mL de água. O tempo de reação foi de 30 minutos, sob agitação 

magnética. A solução de reação foi, então, concentrada por rotaevaporação sob vácuo até que 

o volume estivesse próximo a 2 mL. A precipitação foi induzida pela adição de 2 mL de uma 

solução aquosa saturada de NH4PF6 e cristais vermelhos do complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6)  foram obtidos deixando-se o solvente evaporar lentamente. 

Obteve-se rendimento maior que 80%, adequado para a análise por difração de raios X.  

Então, o complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) foi caracterizado por 

espectroscopia na região do infravermelho, difratometria de raios X e VC. Vale ressaltar que 

mesmo com a adição de NH4PF6, o composto trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]Cl foi o utilizado na 

análise de espectroscopia na região do infravermelho, pois as bandas características do ânion 

PF6
- não foram observadas nesse espectro. 

 
3.3 Instrumentação 

 
3.3.1 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos a partir de 

amostras dispersas em pastilhas de KBr utilizando um espectrofotômetro de infravermelho 

por transformada de Fourier modelo IRPrestige-21 (Shimadzu).  

 

3.3.2 Espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e do visível (UV-Vis) 

 

Os espectros eletrônicos na região do ultravioleta e do visível foram registrados 

em um espectrofotômetro de absorção UV-Vis HP8453 (Hewlett-Packard). As amostras 

foram analisadas em solução utilizando célula de quartzo de caminho óptico de 1,0 cm. As 
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medidas das absorbâncias foram efetuadas pela leitura direta dos espectros, usando-se como 

branco o respectivo solvente.  

 

3.3.3 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H RMN) 

 

Os espectros de 1H RMN de hidrogênio foram obtidos em tubos de 5 mm em um 

espectrômetro de ressonância magnética nuclear 300 MHz FT (Bruker) em D2O. 

 

3.3.4 Eletroquímica 

 

A instrumentação eletroquímica era composta de um potenciostato Autolab 

PGSTAT 30, (Metrohm-Eco Chemie), conectado a um computador e a uma microbalança 

eletroquímica de cristal de quartzo RQCM (Maxtek Inc.®). Os programas apropriados 

procedentes de AUTOLAB e Maxtek Inc.®, respectivamente, foram utilizados.  

 

3.3.5 SERS 

 

Os espectros SERS ex situ da superfície de ouro modificada foram obtidos por 

meio de instrumento Raman Imaging Microscope System 3000 (Renishaw) equipado com um 

detector CCD (Charge Coupled Device) e uma lente BTH-2 (Olympus) com uma objetiva 

com aumento de 50 vezes. Como radiação excitante, λo, foi utilizada a linha 632,8 nm de um 

laser He-Ne (Spectra-Physics). 

 

3.3.6 Difratometria de raios X 

 

As medidas de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro Kappa-

CCD (Enraf-Nonius), usando radiação Mo Kα (k = 0,71073 Å). A coleta de dados, utilizando 

monocristais, foi feita usando o programa COLLECT (91) e a integração das reflexões foi 

feita com o pacote de programas HKL Denzo-Scalepack (92). As correções de absorção 

foram feitas usando o método multi-varredura. (93) A estrutura foi resolvida pelo método 

direto com o programa SHELXS-97(94), e o modelo foi refinado pelo método de mínimos 

quadrados com matriz completa, com o programa SHELXL-97 (95), minimizando a diferença 

entre os fatores de estrutura observados e calculados em F2. Todos os átomos de hidrogênio 

foram estereoquimicamente posicionados e refinados como modelos rígidos. (96) 
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Os dados de difração de raios X coletados foram obtidos à temperatura de 293 K, 

usando-se um monocristal vermelho, com dimensões 0,14 x 0,04 x 0,02 m3. Para a aquisição 

das intensidades, utilizou-se a radiação Kα de Mo, de λ = 0,71073 Ǻ. As medidas foram feitas 

com intervalos de θ variando entre 3,17º e 25,46º. Das 2840 reflexões medidas, 1862 foram 

consideradas independentes. 

A Tabela 2 apresenta os dados cristalográficos e do refinamento da estrutura 

cristalina do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6). 

 

Tabela 2 - Dados cristalográficos e refinamento da estrutura para o complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6). 
 

Fórmula empírica  C12H24N6F6PS2Fe 
Peso fórmula 517,31 
Temperatura 293(2) K 
Comprimento de onda  0,71073 Å 
Sistema cristalino Triclínico 
Grupo espacial  P-1 
Dimensões da célula unitária a = 7,7290(6) Å α= 65,814(4)° 
 b = 8,5770(9) Å β= 70,481(6)° 
 c = 9,0590(9) Å γ = 82,078(6)° 
Volume 516.34(8) Å3 
Z 1 
Densidade (calculada) 1,664 Mg/m3 
Coeficiente de absorção 1,074 mm-1 
F(000) 265 
Tamanho do cristal 0,14 x 0,04 x 0,02 mm3 
Variação de θ para coleta de dados 3,17 to 25,46° 
Variação de índice -9<=h<=9, -7<=k<=10, -8<=l<=10 
Reflexões coletadas 2840 
Reflexões independentes 1862 [R(int) = 0.0455] 
Integralidade para θ = 25.46° 97,3 %  
Correção da absorção Semi-empírica dos equivalentes 
Transmissão máx. e min. 0,854 e 0,805 
Método de refinamento Matriz total de mínimos quadrados F2 
Programas a COLLECT2, HKL Denzo and Scalepack3 
 SHELXS-974, SHELXL-975 
Dados / restrições / parâmetros 1862 / 0 / 160 
Qualidade no ajuste em F2 1,042 
R índices final [I>2σ(I)] R1 = 0,0494, wR2 = 0,0927 
Índices R (todos os dados) R1 = 0,0950, wR2 = 0,1080 
Maiores valores de pico e vale 0,396 e -0,432 e.Å-3 
a Coleta de dados, processamento de dados, elucidação e refinamento da estrutura 
respectivamente. 

 

As dimensões da célula unitária obtidas para o complexo de  

trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6), a = 7,7290(6) Å, b = 8,5770(9) Å, c = 9,0590(9) Å com  



 

 

α = 65,814(4)°, β = 70,481(6)°

para os sistemas cristalinos triclínicos e grupo espacial P

 

3.4 Eletrodos e sistema eletroquímico

 

Para as medidas utilizando a microbalança 

(MECQ), o eletrodo de trabalho 

5 MHz de corte AT com diâmetro de 12,5 mm (Maxtek Inc.

quartzo foram cobertos com filmes finos de ouro sobre uma camada de aderência de Ti

(Au-MECQ), mas apenas um desses lados (um disco com uma área geométrica de 1,37 cm

foi exposto ao eletrólito. Para minimizar os erros 

(∆f) e variação de massa

∆m = -17,85 ∆f. (98, 99) O eletrodo de referência utili

(KCl 3 mol L-1) construído no Grupo de Materiais

(GMEME). O eletrodo auxilia

A célula eletroquímica utilizada nos experimentos com a MECQ

GMEME, era contruída em 

total era de 25 mL. Ela foi adaptada ao 

em PTFE contendo orifícios para a desoxigenação das soluções. A Figura 1 ilustra o desenho 

esquemático da célula utilizada nos experimentos com a MECQ.

 

Figura 1 - Célula eletroquímica utilizada nos experimentos com a MECQ.

481(6)° e γ = 82,078(6)°, estão de acordo com as dimensões obtidas 

para os sistemas cristalinos triclínicos e grupo espacial P-1. (97) 

Eletrodos e sistema eletroquímico  

Para as medidas utilizando a microbalança eletroquímica 

trodo de trabalho utilizado foi um disco de cristal de quartzo de 

5 MHz de corte AT com diâmetro de 12,5 mm (Maxtek Inc.®). Ambos os lados do cristal de 

quartzo foram cobertos com filmes finos de ouro sobre uma camada de aderência de Ti

, mas apenas um desses lados (um disco com uma área geométrica de 1,37 cm

foi exposto ao eletrólito. Para minimizar os erros entre os valores de variação de frequência 

massa (∆m) em função da área piezoeletroativa, 

O eletrodo de referência utilizado foi um eletrodo de Ag/AgCl/Cl

construído no Grupo de Materiais Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos 

eletrodo auxiliar foi uma placa de platina com área geométrica de 1 cm

utilizada nos experimentos com a MECQ, também desenvolvida no 

GMEME, era contruída em vidro, tinha tampa em politetrafluoretileno 

foi adaptada ao probe que comporta o cristal de quartzo com encaixes 

contendo orifícios para a desoxigenação das soluções. A Figura 1 ilustra o desenho 

esquemático da célula utilizada nos experimentos com a MECQ. 

Célula eletroquímica utilizada nos experimentos com a MECQ. 
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, estão de acordo com as dimensões obtidas 

eletroquímica de cristal de quartzo 

utilizado foi um disco de cristal de quartzo de  

Ambos os lados do cristal de 

quartzo foram cobertos com filmes finos de ouro sobre uma camada de aderência de Ti  

, mas apenas um desses lados (um disco com uma área geométrica de 1,37 cm2) 

os valores de variação de frequência 

eletroativa, considerou-se 

zado foi um eletrodo de Ag/AgCl/Cl- 

Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos 

com área geométrica de 1 cm2. 

também desenvolvida no 

 (PTFE) e seu volume 

e quartzo com encaixes 

contendo orifícios para a desoxigenação das soluções. A Figura 1 ilustra o desenho 
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Para as demais medidas eletroquímicas, foi utilizada uma célula eletroquímica 

confeccionada em vidro, com capacidade de 30 mL e equipada com tampa em PTFE com 

orificios para retirada de oxigênio da solução e para inserção de três eletrodos. Um eletrodo 

de Ag/AgCl/Cl- (KCl saturado), construído no laboratório do Grupo de Eletroquímica e 

Corrosão (GELCORR) pelo recobrimento de um fio de prata com AgCl(s) por anodização, foi 

utilizado como eletrodo de referência. Uma chapa de platina de 1 cm2  foi utilizada como 

eletrodo auxiliar e um eletrodo de ouro policristalino de 0,07 cm2, com pureza de 99,98% 

(Heraeus Vectra), embutido em material inerte (PTFE) como eletrodo de trabalho. A Figura 2 

apresenta o desenho esquemático da célula utilizada nos demais experimentos eletroquímicos. 

 

 Figura 2 - Célula eletroquímica utilizada nos demais experimentos eletroquímicos. 

 

 

3.5 Modificação da superfície dos eletrodos de ouro  

 

3.5.1 Limpeza dos eletrodos de ouro policristalino e Au-MECQ 

 

Inicialmente, o eletrodo de ouro policristalino foi polido mecanicamente com 

alumina 0,1 µm (Struers) sobre pano de polimento com tamanho de grão de 1µm, lavado com 

água Milli-Q e sonicado por 10 minutos sob frequencia de 40 kHz, em um banho de ultrassom  

D-40X (CTA do Brasil). A fim de eliminar possível contaminação, o eletrodo de ouro 

policristalino e o de Au-MECQ foram imersos em solução de H2SO4 + H2O2 30%  (3:1 (v/v)) 

por 3 minutos e lavados abundantemente com água. Além disso, para eliminar possíveis 

resíduos orgânicos da superfície do eletrodo, fez-se 100 varreduras cíclicas com velocidade de  

0,1 V s-1 no intervalo de potencial de 0,0 V a 1,65 V em solução de H2SO4 1,0 mol L-1. Esse 

procedimento de limpeza foi sempre realizado entre os experimentos. 
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3.5.2 Obtenção do eletrodo Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ 

 

A eletrodeposição do filme do complexo de rutênio na superfície do eletrodo de 

ouro policristalino ou de Au-MECQ foi feita após o procedimento de limpeza e ocorreu por 

meio de dez ciclos voltamétricos entre 0,4 V e -0,3 V, em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 

contendo o íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]Cl 0,001 mol L-1 a 0,10 V s-1. O filme 

obtido foi caracterizado utilizando as técnicas de VC e MECQ. 

 

3.5.3 Obtenção do eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 

 

A formação do filme do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ na superfície 

do eletrodo de ouro policristalino ocorreu após o procedimento de limpeza, por meio da sua 

imersão em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo íon complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) 0,01 mol L-1 por diferentes tempos de imersão. O filme 

obtido foi caraterizado utilizando as técnicas de VC e SERS. 

 

3.6 Avaliação dos eletrodos modificados como sensores para NO 

 

A viabilidade da aplicação dos eletrodos modificados como sensores para NO foi 

avaliada pela técnica de voltametria de onda quadrada (VOQ), utilizando os seguintes 

parâmetros: frequência de aplicação de pulsos de potencial (f) de 100 s-1, amplitude de 

aplicação de pulsos de potencial (a) de 50 mV e incremento de varredura de potencial (∆Es) 

de 2 mV. Estas condições foram utilizadas por fornecerem melhores perfis voltámetricos 

baseados em simulações teóricas. (100) 

Os efeitos de possíveis interferentes na determinação eletroanalítica de NO, como 

dos neurotransmissores dopamina e serotonina, bem como do íon NO2
-, produto de oxidação 

da molécula de NO, também foram estudados utilizando a técnica de VOQ nas mesmas 

condições experimentais utilizadas na análise de NO na ausência destes. 

  

3.7 Cálculos computacionais 

 

Para reforçar os dados obtidos experimentalmente, bem como para 

esclarecimentos mecanísticos, cálculos computacionais foram feitos usando o método de 

Monte Carlo. As simulações de Monte Carlo ajudam a encontrar os sítios de adsorção em 
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superfícies metálicas por meio da localização dos sítios de mais baixa energia nos subtratos 

ou por meio da investigação da adsorção preferencial das misturas dos componentes do 

adsorbato. O pacote de ferramentas computacionais Materials Studio 5.0 foi utilizado nos 

cálculos. A superfície de Au foi modelada com base na sua célula unitária e com o seu plano 

de Müller preferencial (1 1 1). (101) Além disso, a estrutura periódica foi construída 

utilizando as ferramentas disponíveis no Materials Studio 5.0 para construção de cristais e 

superfícies. O campo de força usado para representar as interações de sistemas ligados e não 

ligados foi o Universal. (102) 

Inicialmente, uma análise conformacional das estruturas a serem utilizadas nas 

simulações foi feita, a fim de encontrar estruturas nos pontos de mínima energia. Para os 

complexos, as moléculas de NO e a superfície Au, as cargas são definidas pelo campo de 

força adotado. Este estudo computacional visa encontrar os sítios de baixa energia de 

adsorção para investigar a adsorção preferencial das moléculas de NO na superfície de ouro e 

superfície de ouro modificada.  

Utilizou-se 5 ciclos de aquecimento e 100000 passos para cada interação. A 

temperatura ambiente foi aplicada na simulação. A qualidade ultrafina foi utilizada nos 

cálculos, o que implica que os parâmetros utilizados foram 2,0 x 10-5 kcal mol-1 de variação 

de energética, 1,0 x 10-3 kcal mol-1 Å-1 de variação de força máxima, e de 1,0 x 10-5 Å-1 de 

deslocamento máximo nas coordenadas cartesianas. Esses parâmetros foram utilizados para 

avaliar a interação das moléculas de complexo com a superfície de ouro e das moléculas de 

NO com a superfície de ouro modificada com o complexo. A interação entre o complexo, as 

moléculas de NO e a superfície de ouro foi feita em uma caixa de simulação  

(1,73 x 1,73 x 2,5 nm), com condições periódicas de contorno. Nenhuma estrutura foi 

assumida como sendo constante durante a simulação. 

Nos cálculos, a variação da concentração das moléculas de NO e das moléculas de 

complexo adsorvidas na superfície de ouro foi simulada, tornando possível correlacionar os 

dados obtidos computacionalmente com as curvas análiticas obtidas experimentalmente. A 

quantidade de moléculas de NO variou de 1 a 10, e a quantidade de moléculas de complexo 

na superfície variou de 0 (representando a superfície de ouro não modificada) a 4 

(representando um alto grau de recobrimento da superfície). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos complexos sintetizados 

 

4.1.1 Caracterização do complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]Cl 

 

4.1.1.1 Espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e do visível 

 

A Figura 3 apresenta o espectro eletrônico na região do ultravioleta e do visível do íon 

complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+.  

 

Figura 3 - Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+. 
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O espectro eletrônico do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ apresentou 

duas bandas, em 336 nm (ε = 5 x 10-3 M-1 cm-1) e 270 nm (ε = 5,6 x 10-3 M-1 cm-1). Uma vez 

que este íon complexo é estruturalmente semelhante ao íon complexo trans-

[Ru(NH3)4(L)SO4]
+, onde L = piridina, isonicotinamida, L-histidina, nicotinamida, 4-

cloropiridina e 4-picolina, é provável que os espectros de UV-Vis sejam semelhantes. (103) 

Com base nesta consideração, a banda em 336 nm é atribuída à transferência de carga ligante-

metal (LMCT, do inglês ligand-to-metal charge-transfer) [SO4
-2 → Ru3+]. Já a banda em 270 

nm é atribuída à transição eletrônica intraligante do tipo π → π* do ligante heterocíclico. Isso 

indica que o anion sulfato está coordenado ao centro metalico de Ru3+, bem como o ligante 

isotionicotinamida.  
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4.1.1.2 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

A Figura 4 apresenta o espectro na região do infravermelho do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]Cl.  

 

Figura 4 - Espectro na região do infravermelho do complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]Cl.  
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Observa-se, na Figura 4, uma banda em torno de 1616 cm-1, que é atribuída ao 

estiramento ν(C=C) (104); outra em 1425 cm-1, que é associada aos estiramentos acoplados 

ν(C=C + C=N) (104); mais uma, em torno de 1315 cm-1, que é atribuida ao estiramento 

ν(C=S) (72); ainda outra, em 1029 cm-1, que está relacionada com o estiramento  

ν(C-N) (72), além de uma em 819 cm-1, que é atribuida ao estiramento ν(C-S) (72). Todas 

essas bandas observadas são referentes ao ligante isotionicotinamida e indicam a coordenação 

deste ao centro metálico de rutênio, pois estão de acordo com as bandas em 862, 1030,  

1290 cm-1 observadas por Pinheiro et al. para o ligante tionicotinamida no complexo 

[Ru(CNpy)(NH3)4(tna)](PF6)2, que foram atribuidas, respectivamente, aos modos vibracionais 

ν(C-S), ν(C-N) e ν(C=S). (72) 

As bandas ν1, ν2, ν3 e ν4 são bandas características do ligante sulfato e permitem 

avaliar se este está coordenado ao centro metálico de rutênio. (65) A Tabela 3 apresenta as 

frequências vibracionais observadas no espectro obtido na região do infravermelho em 

pastilhas de KBr tanto para o íon SO4
2- livre como coordenado ao complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]Cl.  
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Tabela 3 - Frequências vibracionais para o íon SO4
2-. 

 νννν1 νννν2 νννν3 νννν4 

SO4
2- (ligante livre) - - 1104  613  

SO4
2- (coordenado no complexo) 922 454 1190-1137  619  

 

O espectro do íon SO4
2- coordenado difere daquele do ânion livre porque a 

coordenação geralmente causa uma mudança na simetria e na estrutura do ligante. (105) A 

simetria do íon SO4
2- livre pertence ao grupo pontual Td e apenas duas vibrações triplamente 

degeneradas são ativas no infravermelho (ν3 e ν4). A interação do ligante SO4
2- com o íon 

metálico atua como uma perturbação, diminuindo a simetria do ânion. Para o íon SO4
2- 

coordenado ao íon complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]
+, as vibrações ν1 e ν2 aparecem com 

intensidade média e forte, e, ainda, as vibrações ν3 e ν4 aparecem cada uma desdobrada em 

duas bandas. Estes dados, que são consistentes com o grupo sulfato em simetria C3v, mostram 

que o SO4
2- está cordenado ao íon metálico como um ligante unidentado. (65) Silva et al. 

obtiveram como modos vibracionais para o íon sulfato presente no complexo  

trans-[RuSO4(NH3)4L]Cl em que L = isonicotinamida, ν1 em 942 cm-1, ν2 em 478 cm-1, ν3 em 

1184-1146 cm-1 e ν4 em 639 cm-1 e atribuiram esses resultados ao ligante sulfato em simetria 

C3v de modo semelhante ao presente trabalho. (65) 

 

4.1.1.3 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

 

Estudo de 1H RMN do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(NO)]3+ foi realizado a 

fim de confirmar que o grupo tina estava coordenado ao centro metálico pelo átomo de 

nitrogênio. Este complexo foi preparado pela dissolução do íon complexo  

trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]
+ em água e um fluxo de gás NO foi passado através da solução por 

1 h, gerando assim espécies diamagnéticas Ru2+-NO+, o que permitiu que o espectro de  
1H RMN fosse adquirido. 

A Figura 5 apresenta os espectros de 1H RMN para o ligante isotionicotinamida 

(a) e para o íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(NO)]3+ (b), respectivamente. 
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Figura 5 – Espectro de 1H RMN para o ligante isotionicotinamida (a) e para o íon complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)(NO)]3+ (b). 

 

 

 

 

Os deslocamentos químicos observados no espectro de 1H RMN para o ligante 

tina livre e coordenado ao íon complexo trans-Ru[(NH3)4(tina)NO]3+ podem ser observados 

b 

a 
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na Tabela 4 e as estruturas moleculares propostas para os íon complexos  

trans-Ru[(NH3)4(tina)SO4]
+ e trans-Ru[(NH3)4(tina)NO]3+ são apresentadas na Figura 6.  

 

Tabela 4 - Deslocamentos químicos (ppm) observados no espectro de 1H RMN para o ligante tina livre e 
coordenado ao íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(NO)]3+. 

Sítio tina livre tina coordenada 
H(A) 7,7 (d) 8,1 (d) 
H(B) 8,6 (d) 8,6 (d) 

d = dubleto. 

 
Figura 6 - Estruturas moleculares propostas para os íons complexos trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]

+ e  
trans-[Ru(NH3)4(tina)(NO)]3+. 
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O espectro 1H RMN para a tina coordenada apresentou dois dubletos em 8,11 e  

8,60 ppm, atribuídos aos átomos de hidrogênio H(A) e H(B), respectivamente. Estes sinais 

são característicos do ligante tina e somente o sinal atribuído ao átomo de hidrogênio H(A) 

está deslocado para campo baixo em relação ao que foi observado para o ligante livre, 

indicando sua coordenação ao centro metálico por meio do átomo de nitrogênio. Isso está em 

consonância com o trabalho de Tfouni et al., que estudaram o complexo  

trans-[(Ru(NH3)4(NO))xL] n+, em que L= isonicotinamida coordenada ao centro metálico de 

rutênio pelo atómo de nitrogênio. (67) O espectro de 1H RMN para esse complexo apresentou 

também dois dubletos em 8,18 e 8,89 ppm. (67) 

 

4.1.2 Caracterização do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](Cl) 

 

4.1.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

O íon NCS- foi estudado amplamente por espectroscopia na região do 

infravermelho (70, 106), técnica capaz  de estabelecer o modo de coordenação deste íon ao 
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centro metálico de complexos inorgânicos. Nos compostos tetraédricos ou octaédricos, apenas 

três modos vibracionais são esperados para o íon NCS- na região do infravermelho próximo. 

Eles podem ser atribuídos aos estiramentos νC-N e νC-S e à deformação δNCS. 

A frequência de estiramento νC-S em torno de 700 cm-1 sugere que a coordenação 

acontece pelo átomo de enxofre, enquanto que aquela próxima de 800-880 cm-1 indica que a 

coordenação ocorre pelo átomo de nitrogênio. A frequência de estiramento  

νC-N muda com a coordenação. Caso a coordenação ocorra pelo átomo de nitrogênio, esta 

conduz, geralmente, a um pequeno deslocamento ou a uma diminuição inferior ao valor para 

o íon livre (2053 cm-1 em KCNS); caso a coordenação ocorra pelo átomo enxofre, resultará 

em um aumento próximo de 2100 cm-1. Um terceiro critério é baseado na frequência de 

estiramento observada para a deformação δNCS. Se uma única banda intensa, em torno de 

480 cm-1, referente a essa deformação, é observada no espectro, esta é considerada como 

indicativo da coordenação pelo átomo de nitrogênio, enquanto a coordenação pelo átomo de 

enxofre é sugerida pela presença de várias bandas de baixa intensidade em torno de  

420 cm-1. (106) 

A Figura 7 apresenta o espectro na região do infravermelho para o complexo 

trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](Cl). 

 

Figura 7 - Espectro na região do infravermelho para o complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](Cl). 
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Observa-se, na 

deformação angular δ(N-H)

angular δ(C-H) (107) do ligante cyclam. 

O espectro 

trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](Cl

características do modo de deformação

respectivamente. Isso suger

centro metálico. A coordenação

raios X. 

 

4.1.2.2 Difratometria de raios X

 

A estrutura do complexo 

difração de raios X, com os nomes dos respectivos átomos

principais distâncias interatômicas (Å) e ângulos intramoleculares (°), com os respectivos 

desvios padrão entre parênteses, para o 

observados na Tabela 5. 

  

Figura 8 - Estrutura molecular do complexo 

 
 
 
 
 
 
 

se, na Figura 7, uma banda em torno de 1637 cm

H) (107) e uma banda em 1425 cm-1, associada

) do ligante cyclam.  

 na região do infravermelho

(Cl) também apresenta bandas em 478, 864 

de deformação δNCS e das frequências de estiramento

sugere que o átomo de nitrogênio do ligante tiocianato

coordenação desse ligante foi confirmada por estudos

Difratometria de raios X 

do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6) fornecida 

com os nomes dos respectivos átomos, é apresentada na Figura 8.

principais distâncias interatômicas (Å) e ângulos intramoleculares (°), com os respectivos 

desvios padrão entre parênteses, para o complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)

do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6) obtida por difração de raios X
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Figura 7, uma banda em torno de 1637 cm-1, atribuída à 

, associada à deformação 

infravermelho do complexo 

 e 2065 cm-1, que são 

e das frequências de estiramento νC-S e νC-N, 

tiocianato está ligado ao 

por estudos de difração de  

fornecida pela técnica de 

apresentada na Figura 8. As 

principais distâncias interatômicas (Å) e ângulos intramoleculares (°), com os respectivos 

NCS)2](PF6) podem ser 

obtida por difração de raios X. 
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Tabela 5 - Principais distâncias interatômicas (Å) e ângulos intramoleculares (°) para a estrutura cristalina do 
complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6). 

Distâncias Interatômicas (Å) 
Fe-N(1)  1,899(3)  N(1)-C(1)  1,162(5) 
Fe-N(3)  1,980(3)  N(2)-C(3)  1,457(6) 
Fe-N(2)  1,997(3)  N(2)-C(2)  1,489(6) 

S(1A)-C(1)  1,626(11)  N(3)-C(5)  1,460(6) 
S(1B)-C(1)  1,593(17)  N(3)-C(4)  1,476(6) 

Fe-N(1)  1,899(3)  N(1)-C(1)  1,162(5) 
Ângulos Intramoleculares (°) 

N(1)i-Fe-N(1)  180,00(1)  C(5)-N(3)-Fe  119,7(3) 
N(1)-Fe-N(3)  89,98(13)  C(4)-N(3)-Fe  107,8(3) 
N(1)-Fe-N(2)  90,51(14)  N(1)-C(1)-S(1B)  172,0(7) 
N(3)-Fe-N(2)  85,63(15)  N(1)-C(1)-S(1A)  174,2(6) 
C(1)-N(1)-Fe  162,4(3)  S(1B)-C(1)-S(1A)  12,5(11) 

C(3)-N(2)-C(2)  113,8(4)  N(2)-C(2)-C(6)  112,2(4) 
C(3)-N(2)-Fe  107,4(3)  N(2)-C(3)-C(4)  108,4(4) 
C(2)-N(2)-Fe  117,6(3)  N(3)-C(4)-C(3)  108,0(4) 

C(5)-N(3)-C(4)  11209(4)     

 

A Figura 8 mostra que a estrutura molecular do complexo sintetizado consiste no 

átomo de ferro centrado no anel cyclam e coordenado a quatro átomos de nitrogênio com 

distâncias de 1,980 e 1,997 Å. Além disso, a geometria que melhor descreve o complexo 

sintetizado é a octaédrica distorcida, com os grupos tiocianato ligados ao centro metálico de 

ferro com orientação trans, com ângulo de ligação Fe-N(1)-C(1) de 162,4o e comprimento de 

ligação Fe-N(1) de 1,899 Å. Esses valores são comparáveis com ângulo e distância (171,7o e 

1,896Å) encontrados para o complexo [Fe(cyclam)(NCS)2](TCNQ)2. (97) O valor do ângulo 

de ligação Fe-N(1)-C(1) está em concordância com os valores observados para ângulos metal-

tiocianato (130-180°) em estruturas em que o íon tiocianato está ligado ao metal pelo átomo 

de nitrogênio.(70,97) A presença do íon PF6
- forneceu o balanço de carga correto para a 

estrutura, porque o átomo de ferro está presente no estado de oxidação Fe3+. Os comprimentos 

de ligação C(1)-N(1) e C(1)-S(1a) do grupo tiocianato são 1,162 e 1,626 Å, respectivamente, 

e são semelhantes aos observados para outros complexos de tiocianato. (70, 97) Entretanto, 

esses comprimentos de ligação não são os esperados para as ligações C≡N (1,16 Å) e C-S 

(1,79 Å), devido à contribuição das duas estruturas de ressonância para complexos metálicos 

de tiocianato, como mostrado na Equação 4. (70, 97) 

 

 

 

(4) 
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4.1.2.3 Eletroquímica 

 

A eletroatividade do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ foi estudada 

empregando-se a técnica de VC. Para avaliar o comportamento eletroquímico do íon 

complexo de ferro sobre a superfície de ouro, foram realizados experimentos de VC na faixa 

de 0,25 V a -0,5 V com as velocidades de 0,01, 0,05, 0,10 e 0,20 V s-1. A Figura 9 apresenta o 

voltamograma cíclico para o íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ sobre superfície de 

ouro policristalino obtido em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo íon complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 0,01 mol L-1. 

 

Figura 9 - Voltamogramas cíclicos para o íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 0,01 mol L-1 em meio de 

Na2SO4 0,2 mol L-1 sobre superfície de ouro policristalino com diferentes velocidades de varredura. 
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A partir dos resultados obtidos, pode-se observar dois processos bem definidos, 

sendo um deles durante a varredura direta com potencial de pico em torno de -0,16 V e outro 

na varredura reversa em torno de -0,09 V. A razão entre as correntes de pico anódico e 

catódico (Ipc/Ipa) é igual à unidade e a diferença entre os potenciais de pico anódico e catódico 

é de 0,070 V, valor este que é próximo do valor teórico de 0,059 V para processos envolvendo 

um elétron. Além disso, a diferença entre o potencial de pico e o potencial de meia onda (Ep-

Ep/2) observado foi de 0,04 V que é  próximo ao valor teórico de 0,059 V, bem como observa-

se que os valores de Ep/2 e Ipc/Ipa são independentes da velocidade de varredura. Estes 

resultados indicam que o sistema é reversível. (108) Neste caso, o processo está associado ao 

par Fe3+/Fe2+ do complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) e está em concordância com dados 

da literatura para o complexo [Fe(H2O)(TMPyP)]2(SO4)5. Ao mesmo tempo, pode-se dizer 

que esse processo reversível está relacionado à transferência de densidade eletrônica que 
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ocorre do anel macrocíclico para o centro metálico, devido a ausência de orbitais do tipo π 

nos átomos de nitrogênio do ligante cyclam, fazendo com que o processo redox ocorra em 

potenciais mais negativos em relação ao potencial de meia onda de 0,22 V, em que 

normalmente observa-se o processo redox associado ao par Fe3+/Fe2+.(109) 

 

4.2 Formação e caracterização dos filmes sobre a superfície de ouro 

 

4.2.1 Formação e caracterização do filme do íon complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+  

 

4.2.1.1 Comportamento eletroquímico  

 

O comportamento eletroquímico do íon complexo de rutênio sobre a superfície de 

ouro foi avaliado por meio de experimentos de VC no intervalo de potencial  de 0,4 V a  

-0,3 V com velocidade de varredura de 0,10 V s-1. A Figura 10 apresenta os voltamogramas 

cíclicos sucessivos para íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ sobre superfície de ouro 

policristalino (a) e de Au-MECQ (b) obtidos em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo íon 

complexo de rutênio1,0 x 10-3 mol L-1. 

 

Figura 10 - Voltamogramas cíclicos do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ 0,001 mol L-1 em meio de 

Na2SO4 0,2 mol L-1 a  0,10 V s–1 sobre a superfície de ouro policristalino (a) e de Au-MECQ (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Figura 10, um processo em 0,04 V (C1) pode ser observado no primeiro ciclo, 

enquanto que, a partir do segundo ciclo, observa-se mais um processo, em torno de 0,17 V 

(C2). Na varredura reversa, um processo com um máximo de corrente em 0,23 V (A1) é 

observado. Comportamento eletroquímico semelhante a este é encontrado na literatura para o 

íon complexo trans-Ru[(NH3)4(L)SO4]
+, onde L é um ligante n-heterocíclico. (7, 65) Além 
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disso, observa-se que a corrente do pico anódico aumenta com o número de ciclos, o que 

sugere a deposição de um filme na superfície do eletrodo.  

Levando em conta os resultados presentes na literatura para os complexos 

 trans-Ru[(NH3)4(L)SO4]Cl, sendo L = nicotinamida, L-histidina, 4-picolina, 4-cloropiridina, 

isonicotinamide, pirazina, 4-aminopiridina, 4-cianopiridina, piridina, imidazol ou H2O (7, 65), 

a atribuição destes picos voltamétricos pode ser associada ao seguinte mecanismo: 

 

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ + e- trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]                                      (5) 

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4] + H2O  trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]2+ + SO4
2-                 (6)  

trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]2+  trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]3+ + e-                               (7) 

 

O processo observado em 0,04 V (C1) está relacionado com a redução do centro 

metálico de rutênio (Equação 5), seguido por uma reação rápida que resulta no aquo-

complexo (Equação 6). Isso acontece porque a espécie Ru2+ tem pouca afinidade pelo ligante 

sulfato; assim, a labilização ocorre e a espécie trans-[Ru(II)(NH3)4(tina)H2O]2+ é obtida. Os 

picos A1 e C2 estão relacionados aos processos de oxidação e redução do centro metálico de 

rutênio no aquo-complexo (Equação 7), respectivamente. 

 

4.2.1.2 Obtenção do filme  

 

A fim de compreender os principais processos relacionados à formação do filme, 

estudos com a MECQ associados a VC foram realizados. A Figura 11 apresenta a variação da 

massa na superfície do eletrodo de Au-MECQ em função do potencial aplicado em meio de 

Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo íon complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ 1,0 x 10-3 mol L-1 

durante uma varredura contínua de dez ciclos. 

Considerando a espécie  trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ como a espécie inicial na 

solução, um patamar entre 0,4 V e 0,2 V pode ser observado no primeiro ciclo. Para 

potenciais menores que 0,2 V, o processo de redução do centro metálico de rutênio ocorre, e 

uma diminuição na massa do complexo é observada na varredura direta até o potencial de 

inversão de -0,3 V ser atingido, com a variação de massa detectada sendo de 

aproximadamente 30 ng cm-2. 
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Figura 11 - Perfil de variação de massa na superfície do eletrodo Au-MECQ com o potencial obtido a partir de  

varredura de potencial contínua (10 ciclos) em Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+  

0,001 mol L-1 e em 0,10 V s-1. 
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Na varredura reversa do primeiro ciclo, que está relacionada ao processo de 

oxidação do centro metálico de rutênio, no intervalo de -0,3 V a 0,2 V, a massa do complexo 

aumenta de 30 ng cm-2. No intervalo de 0,2 V a 0,4 V, a massa continua aumentando, sendo 

que uma variação de massa de 28 ng cm-2 foi observada. Nas varreduras subsequentes, a 

massa também aumenta, o que sugere a formação do filme na superfície eletródica. 

A Figura 12 apresenta a variação de massa acumulada e a variação de massa 

líquida na superfície do eletrodo Au-MECQ com o número de ciclos. 

 

Figura 12 - Variação de massa na superfície do eletrodo Au-MECQ para os dez ciclos sucessivos. Dados obtidos 
a partir dos resultados que estão apresentados na Figura 11. 

0 2 4 6 8 10

20

40

60

80

100

120

140

160

 

 massa líquida
 massa acumulada

va
ria

çã
o 

de
 m

as
sa

  /
 n

g 
cm-2

número de ciclos  

 
A partir da Figura 12, tem-se que, após dez ciclos, a massa depositada na 

superfície do eletrodo é de cerca de 155 ng cm-2. Por outro lado, a variação de massa por ciclo 

diminui com o número de ciclos, com variações na faixa de 60 ng cm-2 a 40 ng cm-2, 



55 
 

55 
 

sugerindo a organização do filme na superficie de ouro. Uma possível explicação para 

justificar esse valor seria que a adsorção do íon complexo resultaria de uma interação 

específica entre o átomo de enxofre presente no ligante tina e o eletrodo de Au-MECQ 

durante as varreduras. Essa ligação ouro-enxofre é termodinamicamente favorável, devido à 

existência de pares de elétrons livres no átomo de enxofre e de orbitais vazios no átomo de 

ouro. (28, 29)   

A variação de massa teórica associada à formação de uma monocamada do 

complexo de rutênio pode ser calculada assumindo-se que, na superfície de ouro, estão 

disponíveis, como sítios de adsorção, 2,16 x 10-9 mol de átomos de ouro por cm2. Esse valor 

foi previamente determinado e utilizado por Cabral, Pedrosa e Machado, em que camadas 

finas de selenio foram depositadas sobre a superfície de ouro em meio de ácido sulfúrico e 

estudadas utilizando MECQ, VC e microscopia de força atômica (AFM). (110-112) Logo, a 

partir do valor da carga acumulada durante os dez voltamogramas cíclicos sucessivos  

(1480 µC cm-2) correlacionada com a constante de Faraday e conhecendo-se a área 

geométrica do eletrodo Au-MECQ, o excesso superfícial (Г) foi calculado como sendo  

1,12 x 10-8 mol cm-2.  

Dessa forma, cada complexo de rutênio adsorvido ocupa seis sítios de ouro 

(nsítios ocupados = Гcomplexo-Ru/2,16 x 10-9 moles de átomos de ouro por cm2). A partir deste 

resultado, a variação de massa teórica do filme na superfície de ouro pode ser calculada 

empregando a Equação 8 dada por:  

 

6

MxN
m =∆                                                                                                                             (8) 

 

em que ∆m é a variação da massa após dez ciclos, M é a massa molecular do complexo e N é 

o número de sítios de adsorção de ouro (2,16 x 10-9 moles de átomos de ouro por cm2). 

Eses resultados experimentais de MECQ podem ser explicados considerando duas 

hipóteses: o filme formado na superfície do eletrodo é o trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]3+ 

(Hipótese I) ou o filme formado é o trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ (Hipótese II).   

Utilizando a Equação 8, pode se estimar qual espécie de fato está presente na 

superfície do eletrodo, trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]3+ ou trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+. Assim, 

foi possível obter um valor teórico de 117 ng cm-2, levando em cosideração a formação do 

filme a partir de espécies trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]3+ (M = 325,3 g mol-1), enquanto que, 

para a formação de um filme composto por espécies trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+  
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(M = 403,3 g mol-1), o valor teórico calculado foi de 145 ng cm-2. O valor de massa teórico 

calculado a partir da Equação 8 está associado tanto ao processo redox do centro metálico do 

complexo em solução envolvendo um elétron como à formação de uma monocamada 

completa de complexo de rutênio na superfície ouro. 

Portanto, o valor calculado para o filme composto pelo íon complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)SO4]
+ está em concordância com o encontrado experimentalmente de 

155 ng cm-2 após 10 ciclos, conforme a Figura 12. Isso sugere que a Hipótese II seja a que 

melhor descreve a formação do filme.  

 

4.2.1.3 Perfil voltamétrico do eletrodo modificado 

 

Com o intuito de verificar existência do filme sobre a supefície de ouro após a 

aplicação do procedimento de modificação, o perfil voltamétrico para o eletrodo modificado  

com o complexo de rutênio foi obtido na solução de eletrólito suporte. A Figura 13 apresenta 

os voltamogramas cíclicos para o eletrodo modificado com o complexo de rutênio obtidos em 

meio de Na2SO4 0,2 mol L-1 previamente desaerado por meio de borbulhamento de gás N2 por 

5 minutos.  

 
Figura 13 - (a) Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ a 0,5 V s-1 e (b) 
Voltamogramas ciclicos obtidos para o eletrodo Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ a 0,5 Vs-1 previamente 
polarizado em 0,6 V por 240 s. Nesta figura, a linha sólida corresponde ao primeiro ciclo e a linha tracejada 
corresponde ao segundo ciclo. A linha pontilhada corresponde ao primeiro ciclo a 0,1 V s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar, no primeiro ciclo da Figura 13a, um pico catódico em torno de 

0,04 V e um pico anódico em torno de 0,18 V. Entretanto, a partir do segundo ciclo, há um 

pico catódico em torno de 0,13V e um pico anódico em 0,18 V. Além disso, o pico em 0,04 V 

não é mais observado.  
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A presença do processo catódico em torno de 0,04 V reforça a proposta de que o 

filme seja composto de espécies trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+, pois esse valor de potencial é 

associado a redução do centro metálico de rutênio no complexo contendo sulfato. (7, 65) No 

ciclo subsequente, os processos observados são atribuídos à oxidação e redução do centro 

metálico de rutênio da espécie trans-[Ru(NH3)4(tina)H2O]3+. Vale ressaltar que a velocidade 

de varredura de 0,5 V s-1 foi necessária para a intensificação dos processos eletroquímicos, se 

comparados a intensidade de corrente observada para o mesmos processos a 0,1 V s-1. (Linha 

pontilhada na Figura 13a). 

Assim, a presença do processo eletroquímico relacionado à redução do centro 

metálico de rutênio em torno de 0,04 V sugere que o filme que está depositado na superfície 

de ouro é o filme do complexo com SO4
2-.  

Ainda com a intenção de investigar as propostas formuladas para elucidar que 

espécie compõe o filme formado pelo complexo de rutênio, polarizou-se o eletrodo 

modificado após a realização do experimento relacionado à Figura 13a, no potencial 0,6 V por 

240 s, e, em seguida, novos ciclos foram realizados. Os voltamogramas obtidos estão 

apresentados na Figura 13b. Nessa figura, pode-se observar que, após essa polarização, o 

processo catódico atribuído à redução da espécie trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ volta a ocorrer 

na varredura direta do primeiro ciclo. A intensidade maior deste processo deve-se ao fato de 

que, ao polarizar, aumenta-se a concentração de íons na interface eletrodo solução e, devido a 

isso, ocorre esse aumento na capacitância da dupla camada. Esse resultado sugere que é 

possivel obter o filme de trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ por polarização eletroquímica, mesmo 

após a formação do aquocomplexo. Uma possível explicação para esse comportamento está 

relacionada à maior estabilidade da ligação Ru3+-SO4
2-, o que pode ser relacionado à 

capacidade do ligante sulfato de ser um doador σ. Dessa maneira, ligações σ entre Ru3+ e 

SO4
2- são mais relevantes devido a estabilização maior produzida pela interação 

SO4
2- → Ru3+. (7, 65) 

 

4.2.2 Formação e caracterização de filme do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+  

 

4.2.2.1 Tempo de modificação 

 

A fim de otimizar o tempo de modificação do eletrodo de ouro policristalino pelo 

íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, a influência do tempo de modificação sobre a 

resposta eletroquímica da molécula de NO foi avaliada por voltametria cíclica. Os tempos de 
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imersão investigados foram de: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 minutos. A Figura 14 

apresenta os valores de Ip para o NO nos diferentes tempos de imersão estudados. 

 

Figura 14 - Valores de Ip obtidos para o eletrodo de ouro policristalino (sem modificação) e para o eletrodo 
modificado pelo o íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+, após os tempos de imersão em solução 
modificadora (complexo de ferro 0,01 mol L-1 em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1) de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 
60 minutos, em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 na presença de NO 2,82 x 10-5 mol L-1, com suas respectivas 
barras de erro. 
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A Figura 14 demonstra que, no intervalo de 5 a 20 minutos, o aumento do tempo 

de imersão conduz a um aumento linear na corrente de pico referente ao processo de oxidação 

do NO. O aumento de Ip com o tempo de imersão está associado ao aumento no número de 

moléculas do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ adsorvidas na superfície de ouro. Para 

tempos de imersão superiores a 20 minutos, o valor de Ip mantem-se aproximadamente 

constante, o que indica que, após 20 minutos, a superfície de ouro atinge o recobrimento 

máximo. Dessa forma, o tempo de 20 minutos foi selecionado como tempo ótimo de imersão.  

 

4.2.2.2 Perfil voltamétrico do eletrodo modificado 

 

Com a finalidade de comprovar a presença do filme sobre a superfície de ouro 

após a aplicação do procedimento de modificação, o perfil voltamétrico para o eletrodo 

modificado Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ foi obtido na solução de eletrólito suporte. A 

Figura 15 apresenta os voltamogramas cíclicos para Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ obtidos 

em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1 previamente desaerado por meio de borbulhamento de gás N2 

por 5 minutos.  
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Figura 15 - Voltamograma cíclico obtido para o eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ a 0,1 V s-1 em solução 

de Na2SO4 0,2 mol L-1 após 20 minutos de imersão em solução modificadora (complexo de ferro 0,01 mol L-1 
em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1). 
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É possível observar, na Figura 15, um processo catódico em torno de -0,1 V e um 

processo anódico em torno de -0,01 V. Esses processos podem ser associados à redução e à 

oxidação do centro metálico de ferro no filme obtido a partir do íon complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+. Isso indica que a modificação da superfície de ouro realmente 

ocorre com o procedimento de modificação aplicado.  

 

4.2.2.3 Caracterização do filme por SERS 

 

Para caracterizar o filme de trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+  na superfície do eletrodo 

de ouro e elucidar de que forma ocorre a adsorção desse complexo, o espectro SERS foi 

obtido para um filme do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ recém preparado sobre 

eletrodo de ouro após 20 minutos de imersão na solução modificadora de complexo  

trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6) 0,01 mol L-1 em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1. O espectro 

RAMAN para o complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6) também foi obtido com o intento 

de, comparativamente, verificar que bandas foram intensificadas no espectro SERS. A Figura 

16 apresenta o espectro SERS do filme do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ sobre a 

superfície de ouro e o espectro RAMAN do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6). 
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Figura 16 - (a) Espectro SERS obtido para o eletrodo de ouro modificado com o íon complexo de ferro após  
20 minutos de imersão em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) 0,01 mol L-1 
(b) Espectro RAMAN do complexo trans-Fe[(cyclam)(NCS)2](PF6). 
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Observa-se, na Figura 16, uma banda em torno de 220 cm-1 que é atribuída ao 

estiramento superfície-adsorbato νAu-S (113-119), além de bandas em 306 cm-1 e em  

838 cm-1, que são associadas ao estiramento da ligação entre o átomo de nitrogênio do ligante 

tiocianato ao centro metálico (νN-Fe) de complexos metálicos contendo tiocianato (119). 

Percebe-se, ainda, uma banda em torno de 455 cm-1, atribuída à deformação angular δNCS, 

assim como uma banda de baixa intensidade em 745 cm-1, atribuída ao estiramento  

νC-S. (115-119) As bandas observadas entre 1030 cm-1 e 1532 cm-1 estão relacionadas com o 

modo de vibração interno da molécula (120) e, finalmente, o pico localizado em 2113 cm-1 é 

atribuído ao estiramento νC-N (113-119) do ligante tiocianato.  

Portanto, a Figura 16a mostra que o íon complexo está adsorvido, e a presença da 

banda observada próximo a 220 cm-1 indica que o complexo está ligado na superfície do ouro 

pelo átomo de enxofre de um dos ligantes tiocianato. 

Comparando as Figuras 16a e 16b, verifica-se que, no espectro SERS, as bandas 

relacionadas com o modo de vibração interno da molécula (1030 cm-1 a 1532 cm-1) são as 

mais intensificadas em relação ao espectro RAMAN, o que indica que o íon complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ está adsorvido na superfície do eletrodo de ouro após o tempo de 

imersão de 20 minutos. 
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4.3 Comportamento do NO sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH 3)4(tina)(SO4)]
+ e 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 

 

A Figura 17 apresenta os voltamogramas cíclicos para o eletrodo de Au e para 

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+, obtidos em solução de 

Na2SO4 0,2 mol L-1 contendo NO 2,82 x 10-5 mol L-1. 

 

Figura 17 - Voltamogramas cíclicos para o eletrodo de Au (a) e modificado,  
Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ (b) e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (c), obtidos em solução de Na2SO4  

0,2 mol L-1 contendo NO 2,82 x 10-5 mol L-1. 
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Esses voltamogramas apresentaram um pico anódico irreversível em torno de  

0,85 V, que é atribuído à reação de transferência de um elétron relacionada à oxidação  

de NO. (121) Além do mais, a intensidade da Ip observada para ambos os eletrodos 

modificados Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ é maior do 

que a observada para o eletrodo de Au. Isso leva a crer que a interação entre os filmes e a 

molécula de NO leva a um aumento da velocidade da reação de transferência de carga na 

interface eletrodo-solução. Trabalhos acerca de eletrodos modificados com complexos 

inorgânicos e ftalocianinas existentes na literatura também apresentaram intensificação do 

sinal de corrente para o processo de oxidação de NO. (7, 11, 13, 17) 

A Tabela 6 apresenta os potenciais em que se inicia o processo de oxidação de 

NO sobre os eletrodos de Au, Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ com base nos dados da Figura 17. 
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Tabela 6 - Potenciais em que se inicia o processo de oxidação de NO sobre os eletrodos de Au,  
Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ com base nos dados da Figura 17. 

Eletrodo E (V) 

Au 0,75 

Au/trans-[Ru(NH 3)4(tina)(SO4)]
+ 0,72 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ 0,71 

 

Pode-se observar, na Tabela 6, que o processo de oxidação de NO inicia-se em 

potenciais ligeiramente menos positivos para os eletrodos modificados em relação ao eletrodo 

não modificado. 

 

4.4 Aplicação analítica 

 

4.4.1 Determinação de NO 

 

Utilizando os parâmetros voltamétricos teóricos otimizados da voltametria de 

onda quadrada, f = 100 s-1, a = 50 mV, ∆Es = 2 mV, foram obtidas as curvas analíticas (n = 3) 

para o NO em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1, cujo pH medido foi 5,6. Nesse procedimento, 

foram adicionadas à celula eletroquímica sucessivas alíquotas da solução estoque de NO. A 

solução resultante foi agitada durante 1 minuto para homogeneização e, em seguida, os 

voltamogramas de onda quadrada foram registrados. Posteriormente, a região de linearidade 

entre Ip e concentração de NO, foi determinada como sendo entre 2,85 x 10-6 mol L-1 e  

2,82 x 10-5 mol L-1. As Figuras 18a, 18b e 18c apresentam os voltamogramas de onda 

quadrada para as diferentes concentrações de NO obtidos sobre  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+, Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ e Au, respectivamente. 

Adicionalmente, na Figura 18d, são apresentados o aumento proporcional dos valores médios 

da Ip com a concentração de NO, com suas respectivas barras de desvio padrão, na faixa de 

linearidade obtida para os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+,  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ e Au. 

Por meio do método dos mínimos quadrados (122), foi obtida a equação da reta 

das curvas analíticas referentes aos eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+,  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ e Au, onde foram observadas inclinações de 0,61 A / mol L-1,  

0,76 A / mol L-1 e 0,09 A / mol L-1, respectivamente. Esses dados indicam que o eletrodo 

modificado com complexo de ferro apresenta uma maior sensibilidade em relação ao eletrodo 
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modificado com complexo de rutênio e que ambos os eletrodos modificados apresentam uma 

sensibilidade bem maior do que a apresentada pelo eletrodo de ouro policristalino. 

 

Figura 18 – Voltamogramas de onda quadrada para diferentes concentrações de NO (2,85 x 10-6 mol L-1 a  
2,82 x 10-5 mol L-1) em meio de solução de Na2SO4 0,2 mol L-1, pH = 5,6, utilizando f = 100 s-1, a = 50 mV e 
∆Es = 2 mV sobre: (a) Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+, (b) Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ e (c) Au. (d) Curva 

analítica obtida a partir dos valores médios (n = 3) das correntes de pico com a concentração de NO, com suas 
barras de erro, na faixa de linearidade obtida para: Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+,  
Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ e Au.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Os coeficientes de correlação obtidos foram iguais a 0,999 para todas as curvas. 

Esse valor está em conformidade com o recomendado pela ANVISA. (123)  

A partir das curvas analíticas, foi possível, ainda, calcular os valores de limites de 

detecção (LD) e de limite de quantificação (LQ), de acordo com a recomendação  

da IUPAC. (124) LD, por definição, consiste na menor concentração do analito em análise 

que pode ser detectada, mas não necessariamente pode ser quantificada, empregando um 

determinado procedimento experimental; LQ, por sua vez, é definido como a menor 

concentração do analito que pode ser quantitativamente determinada. 
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Na Tabela 7, estão resumidos os resultados obtidos pela metodologia proposta 

para a faixa de linearidade, a equação da reta da curva analítica, o valor do coeficiente de 

correlação (R), o desvio padrão da média aritmética de dez brancos (Sb), os valores calculados 

de LD e de LQ para os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+,  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ e Au. Esta tabela demonstra a modificação do eletrodo de 

ouro policristalino com os complexos de rutênio e ferro diminui em uma ordem de grandeza 

os valores de LD e LQ. 
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Tabela 7 - Parâmetros obtidos a partir das curvas analiticas para a determinação de NO sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+, Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ e 
Au empregando a VOQ. 

Parâmetro Au/trans-[Ru(NH 3)4(tina)(SO4)]
+ Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ Au 
Linearidade 

(mol L -1) 
2,85 x 10-6 a 2,82 x 10-5 2,85 x 10-6 a 2,82 x 10-5 2,85 x 10-6 a 2,82 x 10-5 

Equação da 
reta 

Ip(µA) = (0,34±0,16) + (0,61±0,09)[NO] Ip(µA) = (-0,11±0,17) + (0,76±0,04)[NO] Ip(µA) = (-0,05±0,07) + (0,09±0,01)[NO] 

R 0,999 0,999 0,999 

Sb (A) 1,57 x 10-8 1,30 x 10-8 2,46 x 10-8 

b 
(A/mol L -1) 

0,61 0,76 0,09 

LD 
(mol L -1) 

7,73 x 10-8 (2,32 µg L-1) 5,15 x 10-8 (1,55 µg L-1) 8,29 x 10-7 (24,86 µg L-1) 

LQ 
(mol L -1) 

2,58 x 10-7 (7,74 µg L-1) 1,72 x 10-7 (5,16 µg L-1) 2,76 x 10-6 (82,86 µg L-1) 
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A Tabela 8 apresenta os valores de limite de detecção obtidos para  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ e compara aos valores 

obtidos para diferentes sistemas encontrados na literatura. 

  

Tabela 8 – Valores de LD (mol L-1) obtidos para diferentes sistemas encontrados na literatura e comparados 

neste trabalho.  

Sistema  LD (mol L
-1

)  Referência 

Au/trans-[Ru(NH
3
)
4
(tina)(SO

4
)]

+
  7,73 x 10

-8 
 Este trabalho 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)
2
]
+
  5,15 x 10

-8
  Este trabalho 

CV/enzima peroxidase 2,00 x 10
-6

  (59) 

Au/ftalocianina de ferro  5,70 x 10
-7

  (17) 

CV/azul de toluidina  1,80 x 10
-8

  (2) 

CV/ fulereno  7,40 x 10
-8

  (47) 

CV/ MWCNT  2,00x 10
-8

  (53) 

FC/ MWCNT  2,00 x 10
-8

  (52) 

Pt/tetraminoftalocianina de cobalto  1,00 x 10
-8

  (13) 

Pt/tetraminoftalocianina de níquel  1,00 x 10
-8

  (13) 

Pt/ tetraminoftalocianina de cobre  1,20 x 10
-8

  (13) 

PC/nanocompósito de grafeno e líquido iônico 1,60 x 10-8 (58) 

CV/ MWCNT-quitosana-NiO 2,00 x 10-8 (48) 

FC/ membrana polimérica 5,00 x 10-9 (41) 

CV/ nanocompósito de nanopartículas de ouro e quitosana 7,20 x 10-9 (44) 

 

Os limites de detecção calculados a partir do procedimento proposto para os 

eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ apresentaram 

valores em torno de 10 a 100 vezes menores que os encontrados para eletrodo de carbono 

vítreo modificado com enzima peroxidase do rábano silvestre, aplicado na técnica de 

cronoamperometria para detecção de NO (59), assim como para o sistema integrado de 

microeletrodo de ouro modificado com ftalocianina de ferro, cuja detecção de NO é feita por 

meio da técnica de voltametria de onda quadrada com redissolução anódica. (17)  

Adicionalmente, os valores de LD obtidos para o procedimento proposto são da 

mesma ordem de grandeza de outros trabalhos publicados, que utilizam a técnica de 
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amperometria na detecção de NO.  Pode-se citar, por exemplo, trabalhos que utilizam eletrodo 

de cabono vítreo modificado com o corante azul de toluidina (2), com filmes de fulereno (47), 

com nanotubos de carbono de paredes múltiplas (53), com nanotubos de paredes múltiplas 

dispersos em quitosana e recoberto com óxiodo de níquel (48), bem como o eletrodo de pasta 

de carbono modificado com o nanocompósito de grafeno e líquido iônico (58). 

O microeletrodo de fibra de carbono modificado com nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (52) e o microeletrodo de platina modificado com tetraminoftalocianinas 

metaladas com cobalto, com níquel e com cobre (13) também apresentaram limites de 

detecção da mesma ordem de grandeza dos obtidos pelos sistemas em estudo neste trabalho. 

Vale ressaltar que o presente trabalho não utilizou microeletrodos, o que indica a 

possibilidade da diminuição dos limites de detecção obtidos, empregando microeletrodos de 

ouro aliado ao procedimento de modificação proposto nesse estudo para detecção de NO. (60) 

 Os valores de LD ainda menores que os obtidos no presente trabalho 

apresentados pelos sensores de eletrodo de fibra de carbono modificados com membrana 

polimérica (41)  pode ser atribuído à grande aréa desse eletrodo, que possui 7µm de diametro 

e 15 mm de comprimento. Por outro lado, os valores obtidos para o eletrodo de carbono vítreo 

modificado com o nanocompósito de nanopartículas de ouro e quitosana (44) foram mais 

satisfatórios que os obtidos no presente estudo, todavia o sistema baseado na utilização do 

nanocompósito proposto envolve materiais complexos e sofisticados que inviabilizariam a 

aplicação da metodologia. 

Esta análise comparativa indica que os complexos estudados são materiais 

moleculares promissores para modificação da superfície de eletrodos a serem aplicados como 

sensores eletroquímicos para NO. 

A equação da reta para o eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ apresentou 

coeficiente linear negativo. Entretanto, o valor considerado como real para intercepto é zero. 

Assim, para verificar se esse valor negativo é estatisticamente igual a zero, foi realizado o 

teste estatístico conhecido como teste de significância ou teste t, que é empregado para avaliar 

se os erros aleatórios são significativos. (124) O teste t é baseado na Equação 9. 

 

s

n
xt )( µ−=

 

 

(9) 
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onde x é a média das amostras, µ é o valor considerado como real, s é o desvio padrão da 

média e n é o número de determinações. 

Admitindo um nível de confiança de 95%, o valor de t calculado deve ser menor 

ou igual ao valor crítico de t para que o erro aleatório não seja significativo. Para um número 

de curvas igual a 3 (n = 3), o valor crítico de t é 4,30. No caso em questão, o valor de t 

calculado foi 0,41. Portanto, como o valor calculado foi menor que o tabelado, o teste indicou 

que o coeficiente linear não é estatisticamente diferente de zero.  

 

4.4.1.1 Cálculos computacionais 

 

Visando compreender melhor o efeito da modificação no aumento da corrente de 

oxidação de NO, postula-se neste trabalho que o sinal eletroquímico está associado à energia 

de interação da molécula de NO com a superfície eletrodo. Para investigar esse modelo, 

utilizou-se o método de Monte Carlo. 

Este estudo foi realizado apenas com o complexo de ferro, pois o método de 

cálculo utilizado necessita do uso de campos de força para associar os parâmetros ligados e 

não ligados ao sistema. Entretanto, um campo que possuísse parâmetros tanto para o átomo de 

rutênio (centro metálico do complexo trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+) como para o átomo de 

ouro (constituinte da superfície investigada), simultaneamente, não foi observado. 

A Figura 19 apresenta a variação da energia de interação total das moléculas de 

NO em função da quantidade de moléculas de NO calculadas e da quantidade de moléculas de  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (FC+) que funcionalizam a superfície de ouro. 

 

Figura 19 - Variação da energia total de adsorção em função do número de moléculas de NO e da quantidade de 
moléculas de FC+ adsorvidas a superfície metálica. 
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Inicialmente, pode-se observar uma semelhança entre as curvas apresentadas nas 

Figuras 18d e 19. Além disso, percebe-se uma dependência linear entre a energia de interação 

total e o número de moléculas de NO. Pela Figura 19, também é possível notar que as 

energias de interação total para a molécula de NO com a superfície de ouro não modificada 

são menos negativas do que aquelas calculadas para a molécula de NO com a superfície de 

ouro modificada, e que a inclinação é maior para do eletrodo modificado. O cálculo Monte 

Carlo sugere que a interação entre as moléculas de NO e o complexo  

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ adsorvido na superfície de ouro promove uma contribuição 

importante para o sinal eletroquímico obtido experimentalmente. Finalmente, os cálculos 

também foram realizados para avaliar a influência do número de moléculas de complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ adsorvidas na superfície de ouro na energia de interação total e 

verificou-se que a energia total de interação da molécula de NO com a molécula de complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ não é influenciada pela quantidade de moléculas de complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ adsorvido sobre o eletrodo. 

   

4.4.2 Determinação de NO na presença de dopamina e serotonina 

 

Com o objetivo de verificar possíveis interferências de outras moléculas 

biológicas, tais como dopamina e serotonina, na determinação de NO, a oxidação 

eletroquímica do NO sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ na presença dessas duas moléculas foi avaliada. Para isso, os 

estudos foram realizados utlizando os seguintes sistemas: (I) NO + dopamina, (II) NO + 

serotonina e (III) NO + dopamina + serotonina, sendo que a concentração destes interferentes 

foi mantida em 1,0 x 10-4 mol L-1, enquanto que a variação de concentração de NO foi 

estudada no intervalo de 8,53 x 10-6 a 3,37 x 10-5 mol L-1. Os parâmetros experimentais 

utilizados foram os mesmos aplicados nos experimentos para a determinação de NO na 

ausência de interferentes e as curvas analíticas foram obtidas em triplicata.  

As Figuras 20a, 20b e 20c apresentam os voltamogramas de onda quadrada para o 

NO obtidos para os sistemas I, II e III, respectivamente, sobre o eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+. Na Figura 20d, é apresentado o aumento proporcional dos 

valores médios (n = 3) das correntes de pico com a concentração de NO na presença de ambos 

os interferentes, com suas respectivas barras erro. 
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Figura 20 – Voltamogramas de onda quadrada para o NO na faixa de concentração de 8,53 x 10-6 mol L-1 a  
3,37 x 10-5 mol L-1 sobre eletrodo Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 para os 
sistemas: (I) NO + dopamina 1,0 x 10-4 mol L-1 (a), (II) NO + serotonina 1,0 x 10-4 mol L-1 (b) e (III) NO + 
dopamina 1,0 x 10-4 mol L-1 + serotonina 1,0 x 10-4 mol L-1 (c) obtidos com f = 100 s-1, a = 50 mV e ∆Es = 2 mV. 
(d) Curva analítica média (n = 3) para o sistema (III) com suas respectivas barras de erro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sistema I (Figura 20a – linha tracejada), é possível observar um processo em 

0,17 V que é atribuído à oxidação da dopamina (11) e que não é observado após a adição de 

NO. Além disso, na presença de NO, podem ser observados processos em torno de 0,40V e 

0,80 V, sendo este último relacionado à oxidação do NO. Para o sistema II (Figura 20b – linha 

tracejada), na ausência de NO, foi observado apenas um processo relacionado à oxidação da 

serotonina em 0,55 V. (11) Após a adição de NO, esse processo tende a diminuir em 

intensidade e, adicionalmente, é observado um processo em torno de 0,30 V, bem como a 

oxidação do NO em torno de 0,80 V de modo semelhante ao observado no sistema I. 

Na ausência de NO, observou-se, para o sistema III (Figura 20c), apenas um 

processo em 0,17 V (oxidação da dopamina) e outro em 0,55 V (oxidação de serotonina). 

Após a adição de NO, observou-se um processo em torno de 0,30 V e um pico largo em  

0,40 V, detectado apenas em altas concentrações de NO. Nesse sistema, observou-se, ainda, 

um pico em 0,55 V (oxidação de serotonina) e outro em 0,80 V (oxidação do NO). 
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As Figuras 21a, 21b e 21c apresentam os voltamogramas de onda quadrada para o 

NO obtidos para os sistemas I, II e III, respectivamente, sobre o eletrodo  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+. Na Figura 21d, é apresentado o aumento proporcional dos 

valores médios (n = 3) das correntes de pico com a concentração de NO na presença de ambos 

os interferentes, com suas respectivas barras de erro. 

  

Figura 21 - Voltamogramas de onda quadrada para o NO na faixa de concentração de 8,53 x 10-6 mol L-1 a  
3,37 x 10-5 mol L-1 sobre eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 para os 
sistemas: (I) NO + dopamina 1,0 x 10-4 mol L-1 (a), (II) NO + serotonina 1,0 x 10-4 mol L-1 (b) e (III) NO + 
dopamina 1,0 x 10-4 mol L-1 + serotonina 1,0 x 10-4 mol L-1 (c) obtidos com f = 100 s-1, a = 50 mV e  
∆Es = 2 mV. (d) Curva analítica média (n = 3) para o sistema (III) com suas respectivas barras de erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sistema I (Figura 21a – linha tracejada), não é possível observar o processo 

atribuído à oxidação da dopamina. Entretanto, na presença de NO, podem ser observados 

processos em torno de 0,40 V e em 0,80 V (oxidação de NO).  Para o sistema II (Figura 21b – 

linha tracejada), na ausência de NO, foi observado apenas um processo relacionado à 

oxidação da serotonina em 0,50 V, o que sugere que a superfície 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ facilita a transferência de carga para processo de oxidação da 

serotonina, quando comparado com a resposta para serotonina sobre a superfície  
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Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+. Após a adição de NO, esse processo tende a diminuir em 

intensidade. Adicionalmente, é observado um processo em torno de 0,30 V, bem como outro 

em torno de 0,80 V (oxidação de NO).  

Na ausência de NO, observa-se, para o sistema III (Figura 21c), apenas um 

processo em 0,50 V (oxidação de serotonina). Após a adição de NO, é observado um processo 

em torno de 0,30 V (oxidação do produto de reação da dopamina com a molécula de NO), 

além do pico em 0,50 V e em 0,80 V (oxidação do NO). 

As inclinações das curvas analíticas para o NO obtidas na presença de dopamina e 

serotonina sobre Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ (Figura 20d) 

(Ip (µA) = (-0,27 ± 0,45) + (0,33 ± 0,02) [NO]) e sobre Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (Figura 

21d) (Ip (µA) = (0,50 ± 0,84) + (0,43 ± 0,11) [NO]) são menores que as obtidas na ausência 

desses interferentes. Isso pode ser explicado pelo fato de que NO é consumido por essas 

moléculas, pois é sabido, da literatura, que o NO promove a desaminação de aminas  

naturais. (125) A Figura 22 apresenta a reação do NO com as moléculas de dopamina e 

serotonina, respectivamente. 

  

Figura 22 - Representação esquemática da reação entre o NO e a molécula de dopamina (a) e de 

serotonina (b). 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, os resultados levam a inferir que o pico de oxidação, em torno de 0,40 V, 

observado nas Figuras 20a e 21a e em torno de 0,30 V, observado nas Figuras 20b e 21b, 

estão relacionados com a oxidação dos produtos de desaminação da dopamina e da 

serotonina, respectivamente. 

Pontié et al. e Zhang et al. observaram a interferência significante das moléculas 

dopamina e serotonina na detecção de NO, de modo semelhante ao apresentado no presente 

trabalho. Essas moléculas oxidaram na faixa de potencial de 0,1 a 0,4 V, contudo esses 

autores não justificaram essa interferência. (6, 41)  

HO

NH2

OH

HO

OH

OH

N
H

NH2HO

N
H

OHHO

N2

N2

NO H3O+

H3O
+

H2O

NOH2O b 

a 



73 
 

73 
 

Entretanto, Vilakazi e Nyokong investigaram a inteferência das moléculas 

dopamina e serotonina na detecção de NO pelo microeletrodo de fibra de carbono modificado 

com ftalocianina de cobalto. (11) Eles observaram que essas moléculas não deslocaram o 

potencial de oxidação do NO, porém, com o aumento da concentração de NO na presença de 

concentrações iguais e em excesso dessas moléculas, eles perceberam uma diminição nas 

correntes de oxidação de serotonina e um aumento nas correntes de oxidação da dopamina. 

Eles verificaram, ainda, uma diminuição na inclinação da curva de calibração obtida na 

presença dessas moléculas, comparada à obtida para o NO na ausência de dopamina e 

serotonina. Esses auntores também justificaram esses fatos na capacidade do NO de promover 

a desaminação de aminas naturais, assim como foi feito no presente trabalho. (11) 

Observou-se que a equação da reta para o eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ apresentou coeficiente linear negativo, logo, para verificar 

se esse valor é estatisticamente igual a zero foi realizado o teste t. (124) Admitindo um nível 

de confiança de 95%, o valor de t calculado foi 0,72, para n = 3. Portanto, como o valor 

calculado foi menor que o tabelado, que é 4,30, o teste indicou que o coeficiente linear não é 

estatisticamente diferente de zero. 

  

4.4.3 Determinação de NO na presença de NO2
- 

 

No intuito de verificar a interferência de NO2
- na detecção eletroquímica de NO, a 

oxidação eletroquímica do NO sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ na presença desse íon foi avaliada. Para tanto, a concentração 

de NO2
- foi mantida em 1,0 x 10-4 mol L-1, enquanto que a concentração de NO foi estudada 

no intervalo de 2,85 x 10-6 a 2,82 x 10-5 mol L-1. Os parâmetros experimentais utilizados 

foram os mesmos aplicados nos experimentos para a determinação de NO na ausência de 

interferentes e as curvas analíticas foram obtidas em triplicata.  

As Figuras 23a e 23b apresentam os voltamogramas de onda quadrada para o NO 

obtidos na presença de NO2
- sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ e  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, respectivamente. Nas Figuras 23c e 23d, são apresentados os 

aumentos proporcionais dos valores médios (n = 3) das correntes de pico com a concentração 

de NO na presença de NO2
-, com suas respectivas barras de erro. 
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Figura 23 - Voltamogramas de onda quadrada para diferentes concentrações de NO (2,85 x 10-6 mol L-1 a 
 2,82 x 10-5 mol L-1) em meio de NO2

- 1,0 x 10-4 mol L-1 utilizando f = 100 s-1, a = 50 mV e ∆Es = 2 mV sobre: 
(a) Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ e (b) Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+. Curva analítica obtida a partir dos 

valores médios (n = 3) das correntes de pico com a concentração de NO, com suas respectivas barras de erro, na 
faixa de linearidade obtida para: (c) Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ e (d) Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

As Figuras 23a e 23b mostram que o nitrito possui um pico anódico em torno de  

0,80 V, mesmo potencial onde ocorre a oxidação de NO, sendo que este comportamento está 

em concordância com resultados reportados na literatura. (6, 126) Isso justifica o fato das 

inclinações das curvas analíticas para a oxidação de NO obtidas na presença de NO2
- para os 

eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ (Ip(µA) = (-0,42 ± 0,48) + (0,68 ± 0,02) [NO]) e 

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (Ip(µA) = (2,56 ± 0,22) + (1,04 ± 0,03) [NO]), serem maiores 

que as obtidas na ausência deste interferente, confirmando que essa espécie interfere na 

determinação de NO. 

Vários trabalhos empregam filmes de Nafion® para reduzir a interferência de NO2
- 

na detecção eletroquímica de NO, por este impedir a difusão de NO2
-. (13, 17, 52, 58) 

Entretanto, Zhang et al. afirmam que o uso de filmes Nafion® para recobrir eletrodos 

modificados não são úteis para detecções de NO por ocasionarem correntes de fundo instáveis 

e contínua flutuação da linha de base. (41) 
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Observou-se, também, que a equação da reta para o eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ apresentou coeficiente linear negativo. Em vista disso, 

realizou-se o teste t para verificar se esse valor é estatisticamente igual a zero. (124) O valor 

de t calculado foi 1,90, para um nível de confiança de 95% e n = 3. Portanto, como o valor 

calculado foi menor que o tabelado, 4,30, o teste indicou que o coeficiente linear não é 

estatisticamente diferente de zero.  

A Figura 24 apresenta a relação entre as inclinações das curvas obtidas para as 

determinações de NO na ausência e na presença de interferentes sobre os eletrodos  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+. A Tabela 9 apresenta a 

razão entre estas inclinações. 

    

Figura 24 - Relação entre as inclinações das curvas obtidas para as  determinações de NO na ausência e na 
presença de interferentes sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ (a) e  
Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ (b).     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 9 - Razão entre as inclinações das curvas obtidas para as determinações de NO na ausência e na presença 
de interferentes sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ (a) e  
Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ (b).     

Razão entre as 
inclinações  

(b / A mol
-1

 L)  
Au/trans-[Ru(NH

3
)
4
(tina)(SO

4
)]

+
  Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)

2
]
+
  

b
Sistema III

/ b
NO 

 0,33/0,61 = 0,54  0,43/0,76 = 0,56  

b
NO+NO2-

/b
NO 

 0,68/061 = 1,11  1,04/0,76 = 1,36  

 

A partir da razão entre os coeficientes angulares das curvas analíticas para o NO 

obtidas na presença e ausência dos interferentes (127), observou-se que os valores calculados 

para as curvas analíticas obtidas na presença e ausência de nitrito aproximavam-se mais da 

unidade em relação aos valores das curvas analíticas para o NO obtidas na presença e 

ausência de dopamina e serotonina. Logo, pode-se dizer que a influência da dopamina e 
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serotonina na determinação eletroquímica do NO é maior quando comparada à do nitrito. Isso 

ocorre em virtude da participação do NO na desaminação da dopamina e serotonina, como 

discutido anteriormente. 

 

4.5 Estabilidade dos filmes  

 

Com a finalidade de verificar a durabilidade dos eletrodos  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ como sensores para o NO, 

estudou-se a variação, com o tempo, da corrente de pico obtida em voltamogramas de onda 

quadrada para uma mesma concentração de NO sobre ambas as superfícies. Os tempos 

estudados foram de 0, 30, 60, 180, 300, 420, 1440 e 2880 minutos. As Figuras 25a e 25b 

apresentam os valores médios (n = 3) das Ip com o tempo, com suas respectivas barras de 

erro, obtidos em voltamogramas de onda quadrada para o NO na concentração de  

2,82 x 10-5 mol L-1 sobre os eletrodos Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, respectivamente. 

 
Figura 25 - Valores médios (n = 3) das Ip com o tempo, com suas respectivas barras de erro, obtidos em 
voltamogramas de onda quadrada para o NO na concentração de 2,82 x 10-5 mol L-1 sobre os eletrodos  
Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]

+ (a) e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ (b) em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 

obtidos com f = 100 s-1, a = 50 mV e ∆Es = 2 mV.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi possível observar que, para o eletrodo Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+, o 

valor da Ip para o NO começa a diminuir após 3 horas do eletrodo  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ ter sido obtido. Esse decaimento na Ip continua acontecendo 

com o aumento do tempo.  Em contrapartida, para o eletrodo Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+, 

os valores da Ip para NO são mantidos mesmo após 7 horas do eletrodo  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ ter sido obtido. Esse fato indica que o eletrodo  
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Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ possui uma maior estabilidade quando comparado ao eletrodo 

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+. Esse comportamento pode ser justificado pelos diferentes 

métodos utilizados na formação destes filmes. A formação de camadas auto-organizadas 

destaca-se como sendo um método que produz filmes mais estaveis, devido à formação da 

ligação ouro-enxofre. (28, 29)  

Ainda se observou que, mesmo após 24 e 48 horas, ambos os eletrodos 

apresentaram pequena perda de sinal. Essa perda pode ser atribuída ao tempo de exposição 

dos filmes ao ar do ambiente, já que os eletrodos foram conservados fora da solução de 

eletrólito suporte após a medida de 7 horas. 

A maioria dos trabalhos empregando eletrodos modificados com complexos 

inorgânicos e ftalocianinas existentes na literatura não relatam estudos de estabilidade. (7, 11, 

17) Apenas Jin et al., que empregaram, na detecção de NO, microeletrodos de platina 

modificados com a metaloftalocianina (MTAPc, em que M = Co, Ni, Cu) por eletrodeposição 

e posteriormente, recobertos com Nafion®, afirmam que a sensibilidade dos 

ultramicrosensores não é afetada após um mês de armazenamento em solução de tampão 

fosfato e  que os ultramicrosensores podem ser usados sem diminuição de desempenho por, 

pelo menos, 20 dias. (13)  

Entretanto, o tempo de estabilidade dos eletrodos modificados estudados neste 

trabalho ainda se mostra como um bom resultado, uma vez que não foram recobertos com 

Nafion®, não foram armazenados em solução de eletrólito suporte e sua estabilidade não foi 

testada por um longo período de tempo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A modificação da superfície de ouro a partir dos complexos  

trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]Cl e trans-[Fe(cyclam)(NCS)2](PF6) foi bem sucedida. Os 

resultados de VC e de MECQ sugerem a deposição do íon complexo  

trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ sobre a superfície de ouro. Os resultados eletroquímicos e de 

SERS comprovam a modificação da superfície do eletrodo de ouro com o íon complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ pela técnica de formação de camadas auto-organizadas. 

Os eletrodos modificados Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e  

Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]
+ apresentaram intensidades de Ip maiores que a observada para 

o eletrodo de ouro sem modificação para a oxidação de NO, bem como uma maior 

sensibilidade para o processo oxidativo estudado. Essa análise comparativa indica que os 

complexos estudados são materiais moleculares promissores para modificação da superfície 

de eletrodos a serem aplicados como sensores eletroquímicos para NO 

O estudo de interferentes mostrou que as moléculas dopamina e serotonina e o íon 

nitrito interferem na detecção de NO utilizando os eletrodos modificados  

Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+.  

Os resultados deste trabalho demonstram a potencialidade dos eletrodos 

modificados Au/trans-[Ru(NH3)4(tina)(SO4)]
+ e Au/trans-[Fe(cyclam)(NCS)2]

+ como 

sensores para detecção e quantificação de NO, dentre os quais destaca-se o eletrodo 

modificado com o complexo de ferro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

79 
 

REFERÊNCIAS 

 
1 DUSSE, L. M. S.; VIEIRA, L. M.; CARVALHO, M. G. Revisão sobre óxido nítrico. 
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 39, n. 4, p. 343-350, 2003. 
  
2 WANG, Y.; HU, S. A novel nitric oxide biosensor based on electropolymerization 
poly(toluidine blue) film electrode and its application to nitric oxide released in liver 
homogenate. Biosensors and Bioelectronics, v. 22, n. 1, p. 10-17, 2006.  
 
3 BEDIOUI, F.; TREVIN, S.; DEVYNCK, J. Chemically modified microelectrodes designed 
for the electrochemical determination of nitric oxide in biological systems. Electroanalysis, 
v. 8, n. 12, p. 1085-1091, 1996. 
 
4 FILHO R. F.; ZILBERSTEIN, B. Óxido nítrico: o simples mensageiro percorrendo a 
complexidade. Metabolismo, síntese e funções. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 
46, n. 3, p. 265-271, 2000. 
 
5 VILAKAZI, S. L.; NYOKONG, T. Electrocatalytic properties of vitamin B-12 towards 
oxidation and reduction of nitric oxide. Electrochimica Acta, v. 46, n. 4, p. 453-461, 2000. 
 
6 PONTIÉ, M. et al. Electrochemical nitric oxide microsensors: sensitivity and selectivity 
characterisation. Analytica Chimica Acta, v. 411, n. 1-2, p. 175-185, 2000. 
 
7 MORI, V. et al. Anodic oxidation of free nitric oxide at gold electrodes modified by a film 
of trans-[Ru(III)(NH3)4(SO4)4pic]+ and molybdenum oxide. Journal of Electroanalytical 
Chemistry, v. 547, n. 1, p. 9-15, 2003. 
 
8 MISERERE, S. et al. Biocompatible carbon-based screen-printed electrodes for the 
electrochemical detection of nitric oxide. Electrochemistry Communications, v. 8, n. 2, p. 
238-244, 2006. 
 
9 ZANG, X.; JU, H.; WANG, J. Electrochemical Sensors, Biosensors and Their 
Biomedical Applications. 1° Edição. New York: Elsevier, 2008. 
 
10 KOSMINSKY, L.; MORI, V.; BERTOTTI, M. Electrochemical studies on the oxidation of 
nitric oxide (NO) at glassy carbon electrodes modified by molybdenum oxides. Journal of 
Electroanalytical Chemistry, v. 499, n. 1, p. 176-181, 2001.  
 
11 VILAKAZI, S. L.; NYOKONG, T. Voltammetric determination of nitric oxide on cobalt 
phthalocyanine modified microelectrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 512, 
n. 1-2, p. 56-63, 2001. 
 
12 BEDIOUI, F. et al. Elaboration and use of nickel planar macrocyclic complex-based 
sensors for the direct electrochemical measurement of nitric oxide in biological media. 
Biosensors & Bioelectronics, v. 12, n. 3, p. 205-212, 1997. 
 
13 JIN, J. et al. Determination of nitric oxide with ultramicrosensors based on 
electropolymerized films of metal tetraaminophthalocyanines. Talanta, v. 48, n. 5, p. 1005-
1011, 1999. 
 



80 
 

80 
 

14 PONTIÉ, M.; LECTURE, H.; BEDIOUI, F. Improvement in the performance of a nickel 
complex-based electrochemical sensor for the detection of nitric oxide in solution. Sensors 
and Actuators B, v. 56, n. 1-2, p. 1-5, 1999. 
 
15 ONI, J. et al. Metallophthalocyanine-modified glassy carbon electrodes: effects of film 
formation conditions on electrocatalytic activity towards the oxidation of nitric oxide. 
Sensors and Actuators B, v. 105, n. 2, p. 208-213, 2005.  
 
16 YE, J. S. et al. Electrochemical biosensing platforms using phthalocyanine-functionalized 
carbon nanotube electrode. Electroanalysis, v. 17, n. 1, p. 89-96, 2005. 
 
17 KIM, I. K. et al. Integrated gold-disk microelectrode modified with iron(II)-phthalocyanine 
for nitric oxide detection in macrophages. Microchemical Journal, v. 80, n. 2, p. 219-226, 
2005. 
 
18 HOLANDA, A. K. M. et al. Photochemical NO release from nitrosyl Ru(II) complexes 
with C-bound imidazoles. Inorganica Chimica Acta, v. 361, n. 9-10, p. 2929-2933, 2008. 
 
19 SILVA, F. O. N.  et al. Synthesis, characterization, and NO release study of the cis- and 
trans-[Ru(Bpy)2(SO3)(NO)]+ complexes. European Journal of Inorganic Chemistry, v. 
2006, n. 10, p. 2020-2026, 2006. 
 
20 BENINI, P. G. Z.; MCGARVEY, B. R.; FRANCO, D. W. Functionalization of PAMAM 
dendrimers with [RuIII(edta)(H2O)]−. Nitric Oxide , v. 19, n. 3, p. 245-251, 2008.  
 
21 LOPES, L.G.F. et al. The trans-labilization of nitric oxide in Ru-II complexes by C-bound 
imidazoles. Inorganica Chimica Acta, v. 312, n. 1-2, p. 15-22, 2001. 
 
22 WIERASZKO, A. et al. The influence of NO-containing ruthenium complexes on mouse 
hippocampal evoked potentials in vitro. Life Sciences, v. 68, n. 13, p. 1535-1544, 2001.  
 
23 HOLANDA, A. K. M. et al. NO release from trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ complexes upon 
reduction (L=1-methylimidazole or benzoimidazole). Transition Metal Chemistry , v. 29, n. 
4, p. 430-436, 2004. 
 
24 UENO, T. et al. In vivo nitric oxide transfer of a physiological NO carrier, dinitrosyl 
dithiolato iron complex, to target complex. Biochemical Pharmacology, v. 63, n. 3, p. 485-
493, 2002. 
 
25 SILVA, F. O. N. et al. NO donors cis-[Ru(bpy)2(L)NO]3+ and [Fe(CN)4(L)NO]- complexes 
immobilized on modified mesoporous silica spheres. Polyhedron, v. 29, n. 18, p. 3349-3354, 
2010. 
 
26 RAKOVA, O. A. et al. Synthesis and characterization of potential NO donors: novel iron-
sulfur nitrosyls containing the µ-N-C-S skeleton. Inorganic Chemistry Communications, v. 
6, n. 2, p. 145-148, 2003. 
 
27 SIRI, O. et al. Iron complexes acting as nitric oxide carriers. Inorganica Chimica Acta, v. 
350, p. 633-640, 2003.  
 



81 
 

81 
 

28 MENDES, R. K. et al. Characterization of self-assembled thiols monolayers on gold 
surface by electrochemical impedance spectroscopy. Journal of the Brazilian Chemical 
Society, v. 15, n. 6, p. 849-855, 2004. 
 
29 ROWE, G. K.; CREAGER, S. E. Redox and ion-pairing thermodynamics in self-
assembled monolayers. Langmuir , v. 7, n. 10, p. 2307-2312, 1991. 
 
30 BEDIOUI, F. et al. Designing molecular materials and strategies for the electrochemical 
detection of nitric oxide, superoxide and peroxynitrite in biological systems. Physical 
Chemistry Chemical Physics, v. 12, n. 34, p. 9976-9988, 2010. 
 
31 QUEIROZ, S. L.; BATISTA, A. A. Funções biológicas do óxido nítrico. Química Nova, 
v. 22, n. 4, p. 584-590, 1999. 
 
32 FELDMAN, P. L.; GRIFFITH, O. W.; STUEHR, O. J. The surprising life of nitric-oxide. 
Chemical & Engineering News, v. 71, n. 51, p. 26-38, 1993. 
 
33 CISZEWSKI, A.; MILCZAREK G. Electrochemical detection of nitric oxide using 
polymer modified electrodes. Talanta, v. 61, n. 1, p. 11-26, 2003. 
 
34 IGNARRO, L. J. Nitric Oxide: Biology and Pathology. 1° Edição. Orlando: Academic 
Press, 2000. 
 
35 MONCADA, S.; HIGGS, A. Mechanisms of disease - the L-arginine nitric-oxide pathway. 
New England Journal of Medicine, v. 329, n. 27, p. 2002-2012, 1993. 
 
36 VANNI, D. S. et al. Óxido nitrico: inibição das plaquetas e participação na formação do 
trombo. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 43, n. 3, p. 181-189, 
2007. 
 
37 GOOD, P. F. et al. Evidence for Neuronal Oxidative Damage in Alzheimer's Disease. 
American Journal of Pathology, v. 149, n. 1, p. 21-28, 1996. 
 
38 ONI, J. et al. Detection of NO release from endothelial cells using Pt micro electrodes 
modified with a pyrrole-functionalised Mn(II) porphyrin. Electrochimica Acta, v. 48, n. 20-
22, p. 3349-3354, 2003.  
 
39 PACHER, P.; BECKMAN, J. S.; LIAUDET, L. Nitric oxide and peroxynitrite in health 
and disease. Physiological Reviews, v. 87, n. 1, p. 315-424, 2007. 
 
40 NJAGI, J. et al. A sensitive electrochemical sensor based on chitosan and 
electropolymerized Meldola blue for monitoring NO in brain slices. Sensors and Actuators 
B, v. 143, n. 2, p. 673-680, 2010.  
 
41 ZHANG, X. et al. An integrated nitric oxide sensor based on carbon fiber coated with 
selective membranes. Electroanalysis, v. 12, n. 14, p. 1113-1117, 2000.  
 
42 MORI, V.; BERTOTTI, M. Nitric oxide solutions: standardisation by chronoamperometry 
using a platinum disc microelectrode. Analyst, v. 125, n. 9, p. 1629-1632, 2000. 
 



82 
 

82 
 

43 YU, A. et al. Nanostructured electrochemical sensor based on dense gold nanoparticle 
films. Nano Letters, v. 3, n. 9, p. 1203-1207, 2003. 
 
44 WANG, F. et al. Nitric oxide measurement in biological and pharmaceutical samples by an 
electrochemical sensor. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 15, n. 4, p. 829-836, 
2011. 
 
45 WANG, H. et al. Fabrication and characterization of copper nanoparticle thin-films and 
the electrocatalytic behavior. Analytica Chimica Acta, v. 526, n. 1, p. 13-17, 2004.  
 
46 PRAKASH, S. et al. Copper nanoparticles entrapped in SWCNT-PPy nanocomposite on Pt 
electrode as NOx electrochemical sensor. Talanta, v. 85, n. 2, p. 964-969, 2011. 
 
47 ZHANG, P.; ZHAO, G. C.; WEI, X. W. Electrocatalytic oxidation of nitric oxide on an 
electrode modified with fullerene films. Microchimica Acta, v. 149, n. 3-4, p. 223-228, 2005.  
 
48 WANG, F.; CHEN, X.; CHEN, Z. Eletrodeposited nickel oxide on a film of carbon 
nanotubes for monitoring nitric oxide release from rat kidney and drug samples. 
Microchimica Acta, v. 173, n. 1-2, p. 65-72, 2011. 
 
49 XIA, T.; BI, H.; SHI, K. Electrochemical investigation of NO at single-wall carbon 
nanotubes modified electrodes. Journal of Chemical Sciences, v. 122, n. 3, p. 401-408, 
2010.  
 
50 XU, X. et al. High reaction activity of nitrogen-doped carbon nanotubes toward the 
electrooxidation of nitric oxide. Chemical Communications, v. 47, n. 25, p. 7137-7139, 
2011. 
 
51 SILVA, J. F. et al. Glassy carbon electrodes modified with single walled carbon nanotubes 
and cobalt phthalocyanine and nickel tetrasulfonated phthalocyanine: Highly stable new 
hybrids with enhanced electrocatalytic performances. Electrochemistry Communications, v. 
9, n. 7, p. 1629-1634, 2007.  
 
52 WANG, Y.; LI, Q.; HU, S. A multiwall carbon nanotubes film-modified carbon fiber 
ultramicroelectrode for the determination of nitric oxide radical in liver mitochondria. 
Bioelectrochemistry, v. 65, n. 2, p. 135-142, 2005. 
 
53 WU, F. H.; ZHAO, G. C.; WEI, X.W. Electrocatalytic oxidation of nitric oxide at multi-
walled carbon nanotubes modified electrode. Electrochemistry Communications, v. 4, n. 9, 
p. 690-694, 2002. 
 
54 CISZEWSKI, A.; MILCZAREK G. A new nafion-free bipolymeric sensor for selective 
and sensitive detection of nitric oxide. Electroanalysis, v. 10, n. 11, p. 791-793, 1998. 
 
55 PRAKASH, R.; SRIVASTAVA, R. C.; SETH, P. K. Polycarbazole modified electrode; 
nitric oxide sensor. Polymer Bulletin, v. 46, n. 6, p. 487-490, 2001. 
 
56 MILCZAREK, G. Selective and sensitive detection of nitrite based on NO sensing on a 
polymer-coated rotating disc electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 610, n. 
2, p. 199-204, 2007.  



83 
 

83 
 

 
57 MILSOM, E. V. et al. Electrocatalytic oxidation of nitric oxide at TiO2-Au nanocomposite 
film electrodes. Electrochemistry Communications, v. 9, n. 3, p. 436-442, 2007.  
 
58 NG, S. R.; GUO, C. X.; LI, C. M. Highly sensitive nitric oxide sensing using three-
dimensional graphene/ionic liquid nanocomposite. Electroanalysis, v. 23, n. 2, p. 442-448, 
2011. 
 
59 CASERO, E. et al. Modified electrode approaches for nitric oxide sensing. Talanta, v. 61, 
n. 1, p. 61-70, 2003. 
 
60 WIGHTMAN, R. M. Voltammetry with microscopic electrodes in the domains. Science, v. 
240, n. 4851, p. 415-420, 1988.  
 
61 CRESPI, F. et al. Can voltammetry measure nitrogen monoxide (NO) and/or nitrites? 
Journal of Neuroscience Methods, v. 109, n. 1, p. 59-70, 2001. 
 
62 POELHSITZ, G. V. et al. Influence of ligands on the fac →←hv  mer isomerization in 
[RuCl3(NO)(P-P)] complexes, [P-P ∆  R2P(CH2)nPR2 (n = 1-3) and R2P(CH2)POR2, PR2-

CH=CH-PR2, R = Ph and (C6H11)2P-(CH2)2-P(C6H11)2]. Inorganica Chimica Acta, v. 359, n. 
9, p. 2896-2909, 2006. 
 
63 POELHSITZ, G. V. et al. New nitrosyl ruthenium complex 
[RuCl(NO)(dcype)(bipy)](PF6)2: Synthesis, electrochemistry, NMR and ESI-MS/MS studies. 
Inorganic Chemistry Communications, v. 10, n. 2, p. 133-138, 2007. 
 
64 FAASSEN, E. E. et al. Detection of basal NO production in rat tissues using iron–
dithiocarbamate complexes. Nitric Oxide , v. 18, n. 4, p. 279-286, 2008. 
 
65 SILVA, H. A. S. et al. Sulfate as a ligand in ruthenium(II) and (III) ammines. Canadian 
Journal of Chemistry, v. 79, n. 5-6, p. 679-687, 2001. 
 
66 BORGES, S. S. S. et al. Ruthenium nitrosyl complexes with N-heterocyclic ligands. 
Inorganic Chemistry, v. 37, n. 11, p. 2670-2677, 1998. 
 
67 TFOUNI, E. et al. Structure, chemical and photochemical reactivity and biological activity 
of some ruthenium amine nitrosyl complexes. Coordination Chemistry Reviews, v. 236, n. 
1-2, p. 57-69, 2003. 
 
68 TFOUNI, E. et al. Ru(II) and Ru(III) complexes with cyclam and related species. 
Coordination Chemistry Reviews, v. 249, n. 3-4, p. 405-418, 2005. 
 
69 FORD, P. C.; KUEMPEL, J. R.; TAUBE, H. Acid-catalyzed aquation of 
hexaammineruthenium(2) and pentaamminepyridineruthenium(2) complex ions. Inorganic 
Chemistry, v. 7, n. 10, p. 1976-1983, 1968. 
 
70 BRITO, R. M. C. et al. Synthesis, characterization and crystal structure of a novel 
thiocyanate-ruthenium(II) complex. Inorganic Chemistry Communications, v. 10, n. 12, p. 
1515-1517, 2007. 
 



84 
 

84 
 

71 FERREIRA, Jefferson S. Estudo eletroquímico e fotoquímico da liberação de óxido 
nítrico nos íons complexos do tipo trans-[Ru(NH 3)4LNO] 3+, onde L= tionicotinamida e 
isotionicotinamida. 2009. 97 f. Dissertação (Mestrado) - UFC, Fortaleza, 2009. 
 
72 PINHEIRO, S. O. et al. On the correlation between electronic intramolecular 
delocalization and Au-S bonding strength of ruthenium tetraammine SAMs. Journal of the 
Brazilian Chemical Society, v. 21, n. 7, p. 1283-1292, 2010. 
 
73 MORGON, N. H. Computação em química teórica: informações técnicas. Química Nova, 
v. 24, n. 5, p. 676-682, 2001. 
 
74 MØLLER, C.; PLESSET, M. S. Note on an approximation treatment for many-electron 
systems. Physical Review, v. 46, n. 7, p. 618-622, 1934. 
 
75 HOHENBERG, P.; KOHN, W. Inhomogeneous electron gas. Physical Review, v. 136, n. 
3B, p. 864-871, 1964. 
 
76 KOHN, W.; SHAM, L. J. Self-consistent equations including exchange and correlation 
effects. Physical Review, v. 140, n. 4A, p. 1133-1138, 1965. 
 
77 KRAKA, E.; CREMER, D. Computer design of anticancer drugs. A new enediyne 
warhead. Journal of the American Chemical Society, v. 122, n. 34, p. 8245-8264, 2000. 
 
78 GECE, G. The use of quantum chemical methods in corrosion inhibitor studies. Corrosion 
Science, v. 50, n. 11, p. 2981-2992, 2008. 
 
79 METROPOLIS, N. et al. Equation of state calculations by fast computing machines. 
Journal of Chemical Physics, v. 21, n. 6, p. 1087-1092, 1953. 
 
80 ALDER, B. J.; WAINWRIGHT, T. E. Phase transition for a hard sphere system. Journal 
of Chemical Physics, v. 27, n. 5, p. 1208-1209, 1957. 
 
81 KHALED, K. F. Corrosion control of copper in nitric acid solutions using some amino 
acids - A combined experimental and theoretical study. Corrosion Science, v. 52, n. 10, p. 
3225-3234, 2010. 
 
82 KHALED, K. F. Monte Carlo simulations of corrosion inhibition of mild steel in 0.5 M 
sulphuric acid by some green corrosion inhibitors. Journal of Solid State Electrochemistry, 
v. 13, n. 11, p. 1743-1756, 2009. 
 
83 KHALED, K. F. Electrochemical behavior of nickel in nitric acid and its corrosion 
inhibition using some thiosemicarbazone derivatives. Electrochimica Acta, v. 55, n. 19, p. 
5375-5383, 2010. 
 
84 VALENTINI, P.; SCHWARTZENTRUBER, T. E.; COZMUTA, I. ReaxFF Grand 
Canonical Monte Carlo simulation of adsorption and dissociation of oxygen on platinum 
(111). Surface Science, v. 605, n. 23-24, p. 1941-1950, 2011. 
 



85 
 

85 
 

85 HONG, Q. J.; LIU, Z. P. Mechanism of CO2 hydrogenation over Cu/ZrO2 (212) interface 
from first-principles kinetics Monte Carlo simulations. Surface Science, v. 604, n. 21-22, p. 
1869-1876, 2010. 
 
86 DIAB, N.; ONI, J.; SCHUHMANN, W. Electrochemical nitric oxide sensor preparation: A 
comparison of two electrochemical methods of electrode surface modification. 
Bioelectrochemistry, v. 66, n. 1-2, p. 105-110, 2005. 
 
87 TAUBE, H. Substitution Reactions of Ruthenium Ammines. Comments  Inorganic 
Chemistry, v. 1, n. 1, p. 17-31, 1981. 
 
88 ARMOR, John N. Studies in the reactivity of ruthenium ammines. 1970. 234 f. Tese 
(Doutorado) - Stanford University, Stanford, 1970. 
 
89 GUILARD, R. et al. One-pot synthesis, physicochemical characterization and crystal 
structures of cis- and trans-(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane)dichloroiron(III) complexes. 
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, v. 19, p. 3459-3463, 1997. 
 
90 HOLANDA, A. K. M. et al. Crystal structure, electrochemical and photochemical studies 
of the trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl-2 complex (cyclam=1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane). 
Polyhedron, v. 26, n. 16, p. 4653-4658, 2007.  
 
91 ENRAF-NONIUS, COLLECT, Nonius BV, Delft, The Netherlands, 1997-2000.  
 
92 OTWINOWSKI, Z.; MINOR, W. Processing of X-ray diffraction data collected in 
oscillation mode. Methods in Enzymology, v. 276, p. 307-326, 1997. 
 
93 COPPENS, P.; LEISEROWITZ, L.; RABINOVICH, D. Calculation of absorption 
corrections for camera and diffractometer data. Acta Crystallographica, v. 18, p. 1035-1038, 
1965. 
 
94 SHELDRICK, G. M. SHELXS-97: Program for Crystal Structure Resolution, 
University of Göttingen, Germany, 1997. 
 
95 SHELDRICK, G. M. SHELXL-97: Program for Crystal Structures Analysis, 
University of Göttingen, Germany, 1997. 
 
96 FARRUGIA, L. J. ORTEP-3 for Windows - a version of ORTEP-III with a Graphical User 
Interface (GUI). Journal of Applied Crystallography, v. 30, p. 565, 1997.  
 
97 BALLESTER, L. et al. Magnetic behavior and crystal structure of 
[Fe(cyclam)(NCS)2](TCNQ)2: An unusual one-dimensional (TCNQ)2

- radical-ion system. 
Inorganic Chemistry, v. 38, n. 20, p. 4430-4434, 1999. 
 
98 SCHNEIDER, T. W.; BUTTRY, D. A. Electrochemical quartz crystal microbalance 
studies of adsorption and desorption of self-assembled monolayers of alkyl thiols on gold. 
Journal of the American Chemical Society, v. 115, n. 26, p. 12391-12397. 
 



86 
 

86 
 

99 BRUCKENSTEIN, S.; SWATHIRAJAN, S. Potential dependence of lead and silver 
underpotential coverages in acetonitrile using a piezoelectric crystal-oscillator method. 
Electrochimica Acta, v. 30, n. 7, p. 851-855, 1985. 
 
100 LOVRIC, M.; KOMORSKY-LOVRIC, S.; MIRCESKI, V. Square-Wave Voltammetry 
– Theory and Application. Republic Macedonia: Springer, 2007. 
 
101 HONG, G. et al. Toward understanding amino acid adsorption at metallic interfaces: a 
density functional theory study. Applied materials & interfaces, v. 1, n. 2, p. 388-392, 2009. 
 
102 RAPPE, A. K. et al. UFF, a full periodic table force field for molecular mechanics and 
molecular dynamics simulations. Journal of the American Chemical Society, v. 114, n. 25, 
p. 10024-10035, 1992. 
 
103 SUTTON, J. E.; KRENTZIEN, H.; TAUBE, H. Binuclear ruthenium complexes bridged 
by the dicyanamide anion. Inorganic Chemistry, v. 21, n. 7, p. 2842-2846, 1982. 
 
104 SOUSA, J. R. et al. Synthesis, characterization, and SAMs electroactivity of ruthenium 
complexes with sulfur containing ligands. Journal of Organometallic Chemistry, v. 692, n. 
17, p. 3691-3699, 2007. 
 
105 NAKAMOTO, K. et al. Infrared Spectra of Metallic Complexes. IV. Comparison of the 
Infrared Spectra of Unidentate and Bidentate Metallic Complexes. Journal of the American 
Chemical Society, v. 79, n. 18, p. 4904-4998, 1957. 
 
106 BAILEY, R. A. et al. Infrared spectra of complexes of the thiocyanate and related ions. 
Coordination Chemistry Reviews, v. 6, n. 4, p. 407-445, 1971. 
 
107 SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Spectrometric Identification 
of Organic Compounds. 7ª Edição. New York: John Wiley & Sons, 2008. 
 
108 FRY, A. J. Synthetic Organic Electrochemistry. 2° Edição. Canadá: John Wiley & 
Sons, 1989. 
 
109 BARLEY, M. H.; RHODES, M. R.; MEYER, T. J. Electrocatalytic reduction of nitrite to 
nitrous-oxide and ammonia based on the n-methylated, cationic iron porphyrin complex 
[FeIII(H2O)(TMPyP)]5+. Inorganic Chemistry, v. 26, n. 11, p. 1746-1750, 1987. 
 
110 VAN NGAĆ, N.; VITTORI, O.; QUARIN, G. Voltammetric and chronoamperometric 
studies of tellurium electrodeposition of glassy carbon and gold electrodes. Journal of 
Electroanalytical Chemistry, v. 167, n. 1-2, p. 227-235, 1984. 
 
111 VOLAIRE, M.; VITTORI, O.; PORTHAUL, M. Determination of telluride(iv) in acid-
medium by alternative impulse tension polarography and by linear scanning voltametry. 
Analytica Chimica Acta, v. 71, n. 1, p. 185-191, 1974. 
 
112 CABRAL, M. F.; PEDROSA, V. A.; MACHADO, S. A. S. Deposition of selenium thin 
layers on gold surfaces from sulphuric acid media: Studies using electrochemical quartz 
crystal microbalance, cyclic voltammetry and AFM. Electrochimica Acta, v. 55, n. 3, p. 
1184-1192, 2010. 



87 
 

87 
 

 
113 CORRIGAN, D. S. et al. Comparisons between surface-enhanced Raman and surface 
infrared spectroscopies for strongly perturbed adsorbates - thiocyanate at gold electrodes. 
Langmuir , v. 1, n. 5, p. 616-620, 1985. 
 
114 GAO, P.; WEAVER, M. J. Metal adsorbate vibrational frequencies as a probe of surface 
bonding - halides and pseudohalides at gold electrodes. Journal of Physical Chemistry, v. 
90, n. 17, p. 4057-4063, 1986. 
 
115 CORRIGAN, D. S. et al. Comparisons between surface infrared and surface-enhanced 
Raman spectroscopies - band frequencies, bandwidths, and selection-rules for pseudohalide 
and related adsorbates at gold and silver electrodes. Langmuir , v. 2, n. 6, p. 744-752, 1986. 
 
116 BRON, M.; HOLZE, R. The adsorption of thiocyanate ions at gold electrodes from an 
alkaline electrolyte solution: a combined in situ infrared and Raman spectroscopic study. 
Electrochimica Acta, v. 45, n. 7, p. 1121-1126, 1999. 
 
117 LI, X.; GEWIRTH, A. A. Potential-Dependent Reorientation of Thiocyanate on Au 
Electrodes. Journal of the American Chemical Society, v. 125, n. 38, p. 11674-11683, 
2003. 
 
118 KANG, H. et al. Adsorption changes of cyclohexyl isothiocyanate on gold surfaces. 
Journal of Colloid and Interface Science, v. 336, n. 2, p. 648-653, 2009. 
 
119 LUO, H.; WEAVER, M. J. Surface-enhanced Raman scattering as a versatile vibrational 
probe of transition-metal interfaces: Thiocyanate coordination modes on platinum-group 
versus coinage-metal electrodes. Langmuir , v. 15, n. 25, p. 8743-8749, 1999. 
 
120 BUKOWSKA, J.; ROSLONEK, G.; TARASZEWSKA, J. In-situ surface-enhanced 
Raman spectroscopic study of gold electrodes modified with nickel tetraazamacrocyclic 
complexes. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 403, n. 1-2, p. 47-52, 1996. 
 
121 VOOYS, A. C. A. et al. Mechanistic study on the electrocatalytic reduction of nitric 
oxide on transition-metal electrodes. Journal of Catalysis, v. 202, n. 2, p. 387-394, 2001. 
 
122 MILLER, J. C.; MILLER, J. N. Estadística para Química Analítica. 2° Edição. Estados 
Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana, 1993. 
 
123 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Guia para Validação de Métodos 
Analíticos e Bioanalíticos, RE n° 899, de 29/05/2003.  
 
124 MOCAK, J. et al. A statistical overview of standard (IUPAC and ACS) and new 
procedures for determining the limits of detection and quantification: Application to 
voltammetric and stripping techniques. Pure Applied Chemistry, v. 69, n. 2, p. 297-328, 
1997.  
 
125 BUTLER, A., R.; WILLIAMS, D. L. The physiological role of nitric oxide. Chemical 
Society Reviews, v. 22, n. 4, p. 233-241, 1993. 
 



88 
 

88 
 

126 KELM, M. et al. Quantitative and kinetic characterization of nitric-oxide and EDRF 
released from cultured endothelial-cells. Biochemical and Biophysical Research 
Communications, v. 154, n. 1, p. 236-244, 1988. 
 
127 HARVEY, D. Modern Analytical Chemistry . 1° Edição. New York : McGraw-Hill, 
2000. 
 
 
 
 
 
 




