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Introdução 

O uso do mercúrio como eletrodo de trabalho 
(Dropping Mercury Electrode – DME, Hanging 
Mercury Drop Electrode – HMDE, Mercury Film 
Electrode – MFE, entre outros) se deve ao fato dele 
apresentar um comportamento eletroquímico 
definido e bem conhecido, com elevado 
sobrepotencial de hidrogênio, boa estabilidade e 
reprodutibilidade. Entretanto, devido à alta toxicidade 
do mercúrio, diversas alternativas têm sido 
propostas a fim de substituir este eletrodo por outros 
materiais1. Por outro lado, o eletrodo de diamante 
dopado com boro, (DDB) apresenta um 
desempenho semelhante, ou até mesmo superior ao 
eletrodo de mercúrio, principalmente, quanto a sua 
robustez e intervalo de potencial negativo de 
trabalho. A literatura destaca uma alta resistência à 
corrosão, a reprodutibilidade de sua superfície, as 
baixas correntes capacitivas, além de uma extensa 
janela eletroquímica, de −0,75 V a +2,35 V vs. ENH, 
entre as reações de desprendimento de hidrogênio e 
oxigênio, respectivamente2. Deste modo, este 
trabalho visa investigar as potencialidades do 
eletrodo sólido de DDB em substituição ao eletrodo 
de mercúrio presente em analisador voltamétrico 
comercial. 

Resultados e Discussão 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados 
usando o próprio aparato de um analisador 
voltamétrico 797Computrace da Metrohm® com três 
eletrodos e desaerado com gás argônio de levada 
pureza. Para a construção do eletrodo de trabalho, 
empregou-se um filme de DDB (8000 ppm) com 
área geométrica de 0,23 cm2. Este filme foi 
embutido em uma peça de acrílico, com dimensões 
de 6,0x0,7x0,5 cm, e revestido com resina epóxi. Os 
eletrodos de referência e auxiliar usados foram, 
respectivamente, Ag/AgCl (saturado com KCl 3 mol· 
L−1) e Pt, ambos do próprio equipamento.  
Inicialmente, verificou-se o funcionamento do 
sistema realizando voltamogramas cíclicos com 0,1 
mmol·L−1 de K3[Fe(CN)6] em meio de H2SO4 0,5 
mol·L−1, conforme pode-se observar na Figura 1a. 
Para avalia a viabilidade dessa adaptação, otimizou-
se os parâmetros da voltametria de redissolução 
anódica com stripping e onda quadrada (ASV e 

SQW) para a determinação do zinco em trabalhos 
futuros.  
Os parâmetros otimizados na ASV foram: 
Concentração do tampão usado como eletrólito de 
suporte, potencial de deposição do zinco, tempo de 
deposição. Já para a onda quadrada usada na 
varredura, otimizou-se a frequência, velocidade de 
varredura e amplitude de pulso. Em seguida, com os 
parâmetros otimizados, determinou-se o limite de 
detecção do método usando as concentrações de 
20, 15, 10, 5 e 2 ppb de zinco oriundos de soluções 
padrões de cloreto de zinco (Figura 1b). Entre cada 
ensaio, realizou-se uma limpeza e ativação da 
superfície do DDB de acordo Suffredini et al.2 para 
eliminar o efeito de memória e aumentar o sinal 
analítico. Os voltamogramas foram corrigidos com a 
linha de base obtidos pelo próprio software do 
equipamento. 

 
Figura 1.  (a) Voltamograma Cíclico do K3[Fe(CN)6]  
em ácido sulfúrico 0,5 mol·L−1 (b) Voltamogramas de 
onda quadrada para obtenção do limite de detecção 
do Zinco usando ASV e SQW. 
 
O limite de detecção determinado a partir desta 
metodologia foi de 2 ppb de zinco. 

Conclusões 
O eletrodo DDB pode ser empregado, como 
substituto do mercúrio, no analisador voltamétrico 
797Computrace da Metrohm® obtendo boa resposta 
analítica e excelente reprodutibilidade dos dados. 
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