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RESUMO 

A sacarina é um adoçante artificial sintético amplamente utilizado em diversos produtos 

dietéticos. No presente trabalho foi desenvolvido um eletrodo compósito a base de grafite e 

parafina (80% m/m em grafite) modificado por eletrodeposição de filme de prata visando a 

quantificação de sacarina em amostras de adoçantes comerciais através da voltametria cíclica. 

A etapa de eletrodeposição consistiu de aplicação de –0,6 V (vs Ag|AgClsat) durante 

aproximadamente 8 minutos, sob leve agitação, estando o eletrodo imerso em solução contendo 

nitrato de prata 0,05 mol L-1. A quantificação se deu por voltamtria cíclica entre -0,2 V até 0,8 

V a 100 mV s-1, sendo o sinal observado em +0,2 V e tendo como eletrólito-suporte acetato de 

amônio e ácido acético. Para as condições otimizadas foi observado comportamento linear entre 

4 x 10-5 e 9 x 10-4 mol L-1 (R2 > 0,99), tendo como limites de detecção e quantificação 2,06 x 

10-5 mol L-1 e 6,26 x 10-5 mol L-1, respectivamente. Visando avaliação de exatidão foram 

empregados, como procedimentos de comparação, estratégias baseadas em volumetria de 

precipitação e gravimetria nas quais tanto o produto obtido (sacarinato de prata) quanto a 

sacarina padrão, foram caracterizados por diferentes técnicas termoanalíticas (TGA-DTG) e 

espectroscópicas (FTIR). Os resultados obtidos foram satisfatórios e compatíveis com os 

previstos e reportados em literatura, sendo encontrados níveis entre 179 e 474 vezes acima do 

previsto segundo a Resolução-RDC nº 18, 25/03/2008 (ANVISA), definido em 0,015 g /100 

mL para sacarina e seus sais derivados em produtos dietéticos líquidos. 

Palavras-chave: sacarina, eletroanalítica, voltametria cíclica, eletrodos compósitos, filmes 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Saccharin is a synthetic artificial sweetener, widely used in various dietary products. The 

present work a graphite and paraffin-based composite electrode (80% m/m in graphite) 

modified by electrodeposition of silver film was developed to quantify saccharin in samples of 

commercial sweeteners through cyclic voltammetry. The electrodeposition step consisted of the 

application of -0.6 V (vs. Ag|AgClsat) for approximately 8 minutes under gentle stirring, the 

electrode being immersed in solution containing 0.05 mol L-1 silver nitrate. The quantification 

occurred by cyclic voltammetry between -0.2 V to 0.8 V at 100 mV s-1, the signal being 

observed at +0.2 V and having ammonium acetate and acetic acid as the electrolyte. For the 

optimized conditions, a linear behavior between 4 x 10-5 and 9 x 10-4 mol L-1 (R2> 0.99) was 

observed, with detection and quantification limits of 2.06 x 10-5 mol L-1 and 6.26 x 10-5 mol L-

1, respectively. In order to evaluate the accuracy, the strategies based on volumetric 

precipitation and gravimetry were used as comparison procedures in which both the obtained 

product (silver saccharinate) and the standard saccharin were characterized by different 

thermoanalytical (TGA-DTG) and spectroscopic techniques (FTIR). The results were 

satisfactory and compatible with those predicted and reported in the literature, with levels 

between 179 and 474 times higher than predicted according to Resolution-RDC nº 18, 

03/25/2008 (ANVISA), defined as 0.015 g/100 mL for saccharin and its salts derived from 

liquid dietary products. 

Keywords: saccharin, electroanalysis, cyclic voltammetry, composite electrodes, metal layer. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. SACARINA 

A sacarina, ou o-benzosulfimida, cuja fórmula química é C6H4COSO2NH (Figura 1.1), 

foi descoberta por acaso por Constantin Fahlberg, em 1879,1 é um adoçante sintético derivado 

do petróleo, apresentando um poder de doçura 300 vezes maior que o açúcar (WHITEHOUSE 

et al., 2008). 

Figura 1.1: Fórmula estrutural da sacarina.  

 

A popularização comercial da sacarina ocorreu na década de 1950, com a descoberta do 

ciclamato, outro composto também usado como substituto do açúcar, com o qual passou a ser 

associada em preparos comerciais, minimizando assim o sabor amargo resídual da sacarina e 

fazendo com que a combinação fosse disseminada pela indústria alimentícia (WEIHRAUCH, 

2004).  

Em 1972, estudos em ratos sugeriram o desenvolvimento de câncer na bexiga após 

exposição a altas doses de sacarina, o que resultou na proibição da comercialização da 

substância. Seu uso retornou ao mercado em 1991, sendo finalmente removida pela Agência 

Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) da lista de substâncias “provavelmente 

carcinogênicas para humanos” em 1999 (KROGER et al., 2006). 

                                            
1 Enquanto estudavam a oxidação das o-toluolsulfamidas na Universidade Johns Hopkins, Constantin Fahlberg e 

Ira Remsen sintetizaram a sacarina acidentalmente. A descoberta foi atribuída à Fahlberg, que, ao notar que seus 

dedos estavam doces após o trabalho no laboratório, percebeu que o doce poderia vir de uma substância sintetizada 

por ele e Remsen. Fahlberg retornou ao laboratório e, com ajuda de Remsen, testou as composições que havia 

trabalhado e, dessa forma, descobriu o primeiro adoçante artificial, a saccharum (sacarina). Remsen e Fahlber 

publicaram a descoberta juntos, em 1879, no artigo “Über die Oxydation des Orthotoluolsulfamide”. Após a 

publicação, Fahlberg patenteou o método de fabricação da sacarina na Europa e criou a fábrica Fahlberg, List & 

Co., em Salbke, a qual, em 1887, começou a produzir industrialmente a sacarina para a comercialização. De acordo 

com Jordi Vallverdú Segura, em 1889, outros métodos de fabricação da sacarina foram patenteados, uma vez que 

o produto ganhou o mercado como opção de baixo custo ao açúcar e, com o tempo, recebeu muitos nomes 

comerciais, como: “agucarina”, “antidiabetin” (França), “cristallose”, “garantose”, “glycophenol”, “gluside” 

(Inglaterra), “glusidum”, “sucrin”, “saccharinol”, “saccharinose”, “sugerol”, entre outros (Segura, 2005). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salbke
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Atualmente, a sacarina é amplamente usada como adoçante e aditivo alimentar com a 

finalidade de substituir o açúcar, uma vez que é uma substância não calórica, ou seja, não é 

metabolizada pelos seres humanos, sendo completamente excretada em sua forma inalterada 

pela urina (LOGUE et al., 2017).  

O composto é comercializado na forma sódica (sacarinato de sódio), o que pode 

ocasionar retenção de fluidos, desta forma, visando reduzir o consumo de sódio pela população, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu o limite de adição de 0,015 

g/100 mL em alimentos e bebidas, pela resolução-RDC Nº 18 de 25/03/2008.2 Desta forma, o 

desenvolvimento de técnicas para quantificação da sacarina torna-se importante para sua 

regulamentação, e diversas técnicas encontradas na literatura. 

A sacarina pode ser determinada em produtos adoçantes utilizando um sistema de 

injeção de fluxo turbimétrico simples, não tendo sido observada nenhuma interferência. O 

método foi baseado na reação de precipitação de íons Ag+ com sacarina em meio aquoso (pH 

3,0), utilizando um sistema de análise por injeção em fluxo com zonas de fusão (MENDES et 

al., 2010). 

Uma nova alternativa foi a quantificação potenciométrica da sacarina utilizando uma 

membrana seletiva, a qual foi formada por eletropolimerização de pirrol, sob aço inoxidável. 

Desta forma, a quantificação foi feita de forma direta, ao isolar o íon sacarinato em diversas 

amostras líquidas (ÁLVAREZ et al., 2010). 

  Um método rápido, também empregado para determinar sacarina sódica, foi a 

espectrometria de mobilidade iônica de alto desempenho com ionização direta por eletrospray. 

A amostra forma gotículas carregadas ao ser ionizada e os íons de sacarina foram separados por 

apresentarem velocidade característica, sob a influência de um campo elétrico (SHA et al., 

2017).   

                                            
2 Em 2001, no Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde (MS) lançaram a Campanha de Redução do Consumo de 

Sal como parte da estratégia do Governo Federal para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial, doenças renais e cardiovasculares. A fixação do limite de 

adição de sódio em alimentos e bebidas industrializadas foi parte dos esforços promovidos pela Campanha. As 

ações da Anvisa e do MS se estabeleceram em três eixos: a promoção da alimentação saudável no que diz respeito 

ao uso do sal; a promoção de ações educativas e informativas para população e, em especial, para profissionais de 

saúde, cozinheiros, fabricantes e manipuladores de alimentos; e, por fim, a reformulação dos alimentos 

processados (Nilson, 2012). 
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A técnica de análise de injeção sequencial foi capaz de determinar sacarina se baseando 

na reação do analito com o p-cloranil em meio etanólico e na presença do catalizador peróxido 

de hidrogênio. Um composto vermelho-violeta foi formado e detectado usando um 

espectrofotômetro UV-Vis a λmax = 420 nm (WIBOWOTOMO et al., 2017).  

Uma abordagem distinta foi a utilização de uma técnica de separação, a cromatografia 

líquida de interação hidrofílica, que ao ser acoplada à espectrometria de massa possibilitou a 

detecção de sacarina em bebidas. A preparação da amostra foi reduzida a um mínimo necessário 

e continha apenas diluição adequada e centrifugação (KUBICA et al., 2016). 

A Tabela 1.1 contém os exemplos abordados, de forma sucinta, e apresenta os limites 

de detecção encontrados para a sacarina. 

Tabela 1.1: Exemplos de determinação de sacarina com uso de diversas técnicas 

analíticas. 

Técnica(s) Amostra(s) Limite de 

detecção 

Referência 

FIA 
Adoçantes líquidos 

artificiais 
2,40 g L-1 

 MENDES et al., 

2010 

Potenciometria 
Adoçantes artificiais e 

xaropes 
0,66 µg L-1 

ÁLVAREZ et al., 

2010 

ESI-HPIMS Adoçantes artificiais 0,10 mg L-1 SHA et al., 2017 

 

SIA 

 

Alimentos líquidos 

comerciais e misturas 

de edulcorantes 

 

19,69 mg L-1 

 

WIBOWOTOMO et 

al., 2017 

HILIC-MS/MS 
Bebidas adoçadas 

artificialmente 
3,30 µg L-1 KUBICA et al., 2016 

FIA: análise por injeção de fluxo; ESI-HPIMS: Espectrometria de Mobilidade Iônica de Alto Desempenho com 

Ionização por Electrospray; SIA: Análise por injeção sequencial; LC-ESI-MS/MS: Cromatografia líquida 

acoplada com espectrômetro de massa sequencial com ionização por eletrospray; HILIC-MS/MS: Cromatografia 

líquida de interação hidrofílica acoplada com espectrometria de massa sequencial. 
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Duas outras técnicas empregadas para a quantificação de sacarina foram a gravimetria 

e a volumetria segundo o método de Volhard 3. Essas técnicas são viabilizadas pela precipitação 

do sacarinato de prata, um sal de baixa solubilidade, formado por meio da coordenação do 

átomo de nitrogênio da sacarina, com a prata (ASSUMPÇÃO et al., 2008; DIAS et al, 2010). 

Frente aos métodos citados, a voltametria oferece vantagens, por demandar um tempo 

curto de análise, baixo custo e simplicidade. Até o momento não há relatos na literatura de 

pesquisas propondo a quantificação de sacarina por voltametria.  

1.2 . TÉCNICAS VOLTAMÉTRICAS 

A voltametria é uma técnica interfacial dinâmica capaz quantificar um composto alvo 

monitorando seus processos de oxidação-redução, ao medir a corrente elétrica em função da 

aplicação de um potencial em um eletrodo de trabalho. Desta forma, são geradas curvas 

corrente-potencial, os voltamogramas, que possibilitam o estudo do composto de interesse 

(PACHECO et al., 2013).  

As reações na superfície de um eletrodo são análogas a outras reações catalíticas 

heterogêneas que ocorrem nas superfícies catalíticas, no entanto, envolvem a transferência de 

carga na interface eletrodo-solução, em que a energia de ativação da reação no eletrodo pode 

ser controlada variando o potencial do sistema.  

Os eletrodos de trabalho operam com um potencial controlado, e são responsáveis pela 

catálise do processo redox, estabelecendo um novo equilíbrio químico. O seu potencial é 

relativo ao eletrodo de referência, que apresenta potencial constante, conhecido e insensível ao 

analito. Sendo que, para garantir a eletroneutralidade do sistema, usa-se o contra-eletrodo, o 

qual conduz a eletricidade através da solução, evitando a passagem de corrente para o eletrodo 

de referência e, assim, fecha o circuito da célula constituída, por três eletrodos (SKOOG, 2009). 

_________________________ 
3 A titulação de Volhard (1834-1910) é uma modificação do processo de determinação volumétrica do cloreto 

desenvolvido por Karl Mohr, no qual adicionava-se uma solução-padrão de AgNO3, utilizando o indicador CrO4
2 

(se convertia em um precipitado vermelho por ocasião do ligerio excesso de íons prata), porém o procedimento 

mostrou limitações já que a concentração de indicador poderia alterar o resultado, e o pH do meio deveria ser entre 

6,6 e 10,5, para evitar possíveis processos paralelos. Tal adaptação por Vohard consistiu de uma retrotitulação, na 

qual um excesso conhecido de padrão é adicionado ao sistema, tendo-se o esgotamento do analito (que neste caso 

pode ser, além do cloreto, o iodeto ou brometo). Este ligeiro excesso de íons prata são, então, titulados frente a um 

segundo padrão KSCN tendo como indicadores íons Fe3+. Neste procedimento observa-se, além da necessidade 

de controle de pH, a necessidade de remoção/proteção do primeiro precipitado caso o analito seja o cloreto (pois 

as diferenças de Kps ocasionariam redissolução do AgCl) do meio reacional. (Guenther, W. B., 1972; Baccan et 

al., 1979; Bassett et al., 1981).  
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As reações eletroquímicas nos eletrodos envolvem a transferência de elétrons que ocorre 

nas regiões próximas da interface eletrodo|solução, em que se forma uma dupla camada elétrica, 

ou seja, uma estrutura de distribuição de cargas iônicas que compensam o excesso de carga na 

superfície do eletrodo. A dupla camada é composta pela camada interna de Helmholtz – que 

contém as moléculas do solvente e íons especificamente adsorvidos – e pela camada externa de 

Helmholtz – onde estão os íons solvatados adsorvidos – e, por fim, uma distribuição aleatória 

decrescente de íons de carga oposta à da carga da superfície do eletrodo, o que confere uma 

distribuição mais uniforme, como pode ser observado na Figura 1.2.  

Figura 1.2: Modelo esquemático da dupla camada elétrica. (Adaptado de WANG, 2006, 

p. 33). 

 

IHP: camada interna de Helmholtz, do inglês inner Helmholz plane, OHP: camada externa de Helmholtz, 

do inglês outer Helmholz plane. 

Sabendo que a transferência de massa entre as fases também influencia as reações redox, 

percebemos que é necessário o estudo de como os reagentes se deslocam até a superfície do 

eletrodo e como os produtos se afastam desta superfície. Nesse sentido, vale ressaltar que o 

transporte de massa é composto por três tipos de fluxos, a saber: a difusão, a migração e a 

convecção. A difusão é o movimento espontâneo e irreversível de espécies segundo um 
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gradiente de concentração, já a migração é o transporte que ocorre em virtude de um gradiente 

de potencial elétrico e, por fim, a convecção é o movimento da solução gerado por forças 

mecânicas ou por diferenças de densidade (WANG, 2006; BARROSO et al.,2015). 

No entanto, a migração e a convecção são indesejáveis na voltametria, uma vez que não 

estabelecem proporcionalidade com a quantidade de analito. Desse modo, podemos minimizá-

las ao adicionar excesso de sais inertes, que são eletrólitos suporte, e homogeneizar a solução 

antes de aplicar o potencial de trabalho. Desta forma, as espécies ativas chegam ao eletrodo 

primariamente por difusão (WANG, 2006). 

Ao fim desse processo de minimização dos efeitos de migração e convecção na 

voltametria, a corrente total do sistema será constituída pela corrente faradáica, resultante da 

reação de oxirredução da espécie em estudo, e a corrente capacitiva, responsável pela carga e 

descarga da dupla camada elétrica. Por conseguinte, a concentração do analito será proporcional 

à corrente faradáica. 

A voltametria comporta diversas técnicas, sendo cada uma aplicada com objetivos 

diferentes. Dentre essas técnicas, temos como exemplo as de pulso e a voltametria cíclica. A 

primeira consiste na aplicação de um potencial por incrementos e a medida da corrente é feita 

ao fim da aplicação do pulso, já que a corrente capacitiva se extingue mais rápido do que a 

faradáica. Já na voltametria cíclica, a corrente faradáica é somada a capacitiva e o potencial 

inicial é o mesmo que o final (PACHECO et al., 2013). 

 

1.2.1. Voltametria Cíclica 

A voltametria cíclica (CV) é uma técnica voltamétrica capaz de avaliar, de maneira 

geral, a cinética e termodinâmica dos processos eletroquímicos que ocorrem em uma região de 

potencial elétrico e, sendo assim, é a técnica mais utilizada para obter informações qualitativas 

e semi-quantitativas sobre reações eletroquímicas (WANG, 2006). 

A técnica consiste em uma varredura triangular de potencial em função do tempo 

(Figura 1.3 (a)), podendo ser realizada com incrementos de potencial constantes (Figura 1.3 

(b)). Os limites de potenciais são escolhidos de forma a não interromper um processo de 

oxidação ou de redução, desde que se encontrem dentro da janela permitida, a qual é definida 

pelo eletrodo de trabalho (PACHECO et al., 2013). 
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Figura 1.3: Aplicação do potencial para a voltametria cíclica: a) potencial com varredura 

linear e b) potencial do tipo escada. (Adaptado de PACHECO, 2013, p. 528). 

 

 

Na operação da técnica, realiza-se, pelo menos, 2 ciclos nas condições determinadas, a 

fim de estabilizar o sinal, em uma solução não agitada. O processo é totalmente difusional, 

sendo sua aplicação limitada a cinética da reação e a concentração do analito (COMPTON et 

al., 2014). 

Por meio da avaliação do potencial e corrente de pico das reações catódicas e anódicas 

obtidos pela técnica, é possível verificar a reversibilidade de uma reação eletroquímica. Esses 

parâmetros são obtidos a partir dos voltamogramas cíclicos, realizando-se o experimento com 

diferentes velocidades de varredura e/ou concentrações de espécie eletroativas. Em sistemas 

reversíveis, as concentrações das espécies obedecem à equação de Nernst, sendo que a corrente 

de pico aumenta com o aumento da velocidade de varredura, enquanto o potencial de pico 

permanece constante, independente da velocidade (WANG, 2006).  

Como nos processos reversíveis os picos de oxidação e redução são simétricos, a razão 

entre as correntes de pico tende a se aproximar da unidade. Nesse caso, a diferença entre os 

potenciais de pico é de aproximadamente 59/n mV, sendo n o número de elétrons envolvidos 

no processo. Logo, a separação de picos pode ser utilizada para determinar o número de elétrons 

transferidos durante a reação. Quando o sistema não atende ou atende parcialmente aos 

parâmetros discutidos anteriormente, pode ser chamado de sistema quase reversível. Diferente 

disso, o sistema irreversível é aquele que não possui pico reverso na varredura. Os três tipos de 

processos podem ser analisados na Figura 1.4 (WANG, 2006). 
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Figura 1.4: Voltamograma obtido para um sistema reversível, quase-reversível e 

irreversível. (Adaptado de WANG, 2006, p. 34). 

 

1.3. MATERIAIS COMPÓSITOS 

O desempenho de um sistema eletroquímico é influenciado pelo material do eletrodo de 

trabalho, o qual deve proporcionar resposta reprodutível, conferindo robustez ao método. O 

pioneiro no estudo e aplicação dos eletrodos compósitos de carbono para fins analíticos foi 

Ralph Adams (1958), sendo o compósito formado por uma fase condutora e uma fase isolante, 

em proporções controladas. Nesse sentido, o eletrodo compósito demonstrou diversas 

vantagens frente ao eletrodo gotejante de mercúrio43, uma vez que apresenta capacidade de 

                                            
4 Em 1922, o químico Jaromir Heyrowsky, desenvolveu o método polarográfico, um ramo particular da 

voltametria, no qual se monitorava a corrente do sistema ao aplicar uma diferença de potencial. A célula era 

composta pelo eletrodo gotejante de mércurio, do inglês hanging mercury drop electrode (HMDE) e pelo eletrodo 

calomelano, o qual fazia papel de referência/contra-eletrodo. O sistema apresentava boa sensibilidade a metais, e 

problemas decorrentes de adsorção do analito ao eletrodo inexistiam, uma vez que a superfície eletródica era 

sempre renovada pelo gotejamento do mercúrio. Todavia, a técnica era limitada a regiões catódicas, uma vez que 

mercúrio pode vir a óxido em potenciais positivos, e o oxigênio deveria ser totalmente removido da solução, para 

não comprometer a análise. (Heyrovsky, 1959). 
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medição nas regiões catódicas e anódicas, possui uma alta reprodutibilidade, além de se 

destacar por ter maior aplicabilidade, simplicidade de preparação e operação, ausência de 

toxidade e baixo custo (ADAMS, 1958; OLSON et al., 1963). 

O grafite é um alótropo do carbono que apresenta um arranjo lamelar de átomos de 

carbono, organizados em anéis hexagonais, atraídos por ligações fracas sp2, como pode ser 

observado na Figura 1.5. A capacidade do grafite de rearranjar seus elétrons entre os planos 

proporciona condutividade elétrica ao composto. A partir dessas assertivas, nota-se que o grafite 

é um material amplamente utilizado na eletroquímica e eletroanálitica por possuir resistência 

elétrica e corrente residual baixas, além de ser um composto inerte (ZARBIN et al., 2013; 

SENGUPTA et al., 2011).  

Figura 1.5: Estrutura cristalina do grafite 

 

Para a obtenção do compósito, o pó de grafite deve ser combinado com a fase isolante, 

sendo que o pó de grafite define o comportamento condutor e a fase isolante confere 

características mecânicas ao compósito, ao fixar a pasta e preencher as lacunas entre as 

partículas sólidas. O isolante precisa ser quimicamente inerte em relação ao grafite e ser 

imiscível em soluções aquosas, além de ter alta viscosidade (ou mesmo ser sólido), baixa 

volatilidade e alto grau de pureza. A parafina, assim como o óleo mineral, é frequentemente 

utilizada como o material não condutor na preparação de pastas de carbono (VYTRAS et al., 

2009). 
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Uma vantagem do compósito formado é que a sua superfície pode ser facilmente 

renovada ao ser polida ou cortada. E, através desses procedimentos, minimizam-se problemas 

de adsorção do analito ou de impurezas (VYTRAS et al., 2009). 

 

1.3.1. Modificação de eletrodos 

Além das vantagens anteriormente enumeradas em relação ao uso dos eletrodos 

compósitos de carbono, podemos destacar a possibilidade de modificações em sua superfície 

por recobrimento com membrana polimérica, adsorção de compostos químicos pela formação 

de ligação química ou ainda modificação por eletrodeposição (VYTRAS et al., 2009). 

Ao modificar um eletrodo de trabalho, pode-se alterar a cinética de processos redox, 

caso o modificador interaja com o analito, antecipando ou aumentando o pico de redução ou 

oxidação da espécie eletroativa. Nesse sentido, pode-se também aumentar a janela de potencial 

de trabalho do eletrodo base, quando este já está modificado (KUTNER et al., 1998). 

Eletrodos com filme metálicos eletrodepositados podem ser confeccionados com a 

imersão do eletrodo em uma solução contendo íons do metal desejado, e, ao aplicar um 

potencial negativo, os íons são reduzidos a sua forma metálica e são adsorvidos ao eletrodo 

(PEREIRA et al., 2002). 

A modificação do eletrodo de trabalho citada anteriormente tem sido estudada e aplicada 

à medição de substâncias eletroquimicamente inativas, como é o caso da sacarina. Uma possível 

aplicação é pela formação de sais insolúveis entre o eletrodo modificado e o analito, 

possibilitando a quantificação do analito adsorvido no filme ao empregar a técnica de 

redissolução anódica, com a qual o adsorbato é retirado por polarização catódica, refletindo em 

uma variação de corrente que é proporcional à sua concentração. O sacarinato de prata possui 

uma baixa solubilidade, o que favorece a sua determinação por esta técnica (SCHOLZ et al., 

2010). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Determinação voltamétrica de sacarina em amostras de adoçantes líquidos comerciais 

empregando eletrodos compósitos a base de grafite-parafina modificado por eletrodeposição de 

filme de prata.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tendo em vista o objetivo geral do trabalho, seguem alguns objetivos específicos: 

 Montagem e avaliação de eletrodos compósitos 80% grafite em parafina; 

 Modificação dos eletrodos por eletrodeposição de filme de prata; 

 Avaliação da aplicabilidade do método para determinação de sacarina; 

Aplicação do procedimento voltamétrico desenvolvido em eletrodos compósitos 

modificados na determinação de sacarina em amostras de adoçante comercial; 

 Comparação dos resultados obtidos por volumetria e gravimetria; 

Caracterização dos produtos obtidos e comparação com informações esperadas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. REAGENTES E MATERIAIS  

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico (P.A.) e as soluções 

foram preparadas com água purificada em sistema Milli-Q (Millipore), com resistividade 

superior a 18,2 MΩ cm.  

Listagem dos reagentes utilizados:  

Ácido acético glacial (99,8% v/v - Sigma Aldrich®); 

 Ácido nítrico (Sigma Aldrich®); 

 Cloreto de potássio (Vetec® Química); 

 Ferricianeto de potássio (Vetec® Química); 

 Grafite em pó (tamanho de partícula entre 2-20 µm – Sigma Aldrich®); 

 Hidróxido de amônia (29% v/v - Vetec® Química); 

 Nitrato de prata (CRQ® Química); 

 Parafina sólida (Solven®); 

Sacarina sódica (99,6% - Shenma Group®); 

Sulfato Férrico amoniacal (Vetec® Química); 

Tiocianato de potássio (Vetec® Química).  

 

Listagem dos materiais utilizados: 

Fio de cobre 1 mm; 

Seringa 1 mL (BD Ultra-fine®). 
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3.2. PREPARO DE SOLUÇÕES 

3.2.1. Solução de cloreto de potássio 

A solução de cloreto de potássio 0,50 mol L-1 foi preparada a partir de 0,9314 g de 

cloreto de potássio em 25,0 mL de água Milli-Q. 

 

3.2.2. Solução de ferrocianeto de potássio 

A solução de ferrocianeto de potássio 0,005 mol L-1 foi preparada a partir de 0,0412 g 

de ferrocianeto de potássio em 25,0 mL de solução de cloreto de potássio 0,50 mol L-1. 

 

3.2.3. Solução para eletrodeposição 

A solução de nitrato de prata 0,05 mol L-1 foi preparada a partir de 0,4247 g do sal em 

50,0 mL de água Milli-Q. 

 

3.2.4. Solução de ácido acético 

 A solução de ácido acético 10% (v/v) foi preparada a partir de 0,998 mL de ácido ácetico 

99,8% (v/v) adicionados a um balão volumétrico de 10,00 mL, completando o mesmo com água 

Milli-Q. 

 

3.2.5. Solução de hidróxido de amônio 

 A solução de hidróxido de amônio 2,5% (v/v) foi preparada a partir de 0,862 mL de 

hidróxido de amônio 29% (v/v) adicionados a um balão volumétrico de 10,00 mL, completando 

o mesmo com água Milli-Q. 

 

3.2.6. Solução de ácido acético e hidróxido de amônio 

 A solução contendo ácido acético e hidróxido de amônio, a 5,2 x 10-5 mol L-1 e 7,5 x 10-

5 mol L-1 respectivamente, foi preparada a partir de 30µL de solução de ácido acético 10% (v/v) 

e 30 µL de solução de hidróxido de amônio 2,5% (v/v), adicionados a 25,0 mL de água Milli-

Q. 
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3.2.7. Padrão de sacarina 

 A solução de sacarina sódica 0,098 mol L-1 foi preparada a partir de 0,5109 g de sacarina 

sódica em 25,0 mL de água Milli-Q. 

3.3. INSTRUMENTAÇÃO 

Foi utilizado um potenciostato Ivium CompactStat® controlado via laptop pelo softwarw 

Ivium Soft, por meio do qual foi realizada a voltametria cíclica, técnica usada para determinar 

a área eletroativa do eletrodo base sem modificação e quantificar a sacarina nas amostras. A 

célula eletroquímica empregada foi equipada com o eletrodo de trabalho compósito de grafite-

parafina, uma agulha de aço cirúrgico como contra-eletrodo e um eletrodo de referência de 

Ag|AgClsat. Esse arranjo pode ser observado em uma forma gráfica na Figura 3.1. 

Figura 3.1: Configuração de um sistema composto por três eletrodos. 

 
 

3.4. CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ELETRODOS COMPÓSITOS 

Os eletrodos compósitos foram preparados seguindo as recomendações discutidas no 

artigo Paraffin-graphite based composite electrodes as substrate for the electrodeposition of 

conductive films with analytical purposes (Fonseca et al., 2013). Portanto, foram misturados 

80% de grafite e 20% de parafina em proporção mássica na temperatura de 55°C, com objetivo 

de fundir a parafina e promover uma homogeneização facilitada da mistura.  
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A pasta homogeneizada foi introduzida no corpo de uma seringa de insulina (1,0 mL) 

previamente modificada para formar o eletrodo (Figura 3.2), e foi submetida à pressão por um 

êmbolo com o fio de cobre adaptado, o qual serviu como contato elétrico. Em seguida, a seringa 

foi polida utilizando lixas de granulometria progressivamente mais finas, sendo que, para a 

obtenção de uma superfície lisa e espelhada, poliu-se, finalmente, em uma folha de papel sulfite 

branca. 

Figura 3.2: Representação esquemática do eletrodo. 

 
 

A avaliação dos eletrodos compósitos foi realizada utilizando sistema reversível de 

[Fe(CN)6]
-3/[Fe(CN)6]

-4 em uma concentração de 5 mmol L-1 com eletrólito suporte KCl 0,5 

mol L-1. A voltametria cíclica foi aplicada na faixa de potencial entre 0,2 e 0,8 V e as 

velocidades de varredura aplicadas foram: 0,01; 0,02; 0,03, 0,05; 0,075; 0,08 e 0,1 V s1, com 3 

ciclos de leitura para cada velocidade. 

3.5. PREPARO DO FILME DE PRATA 

Para a eletrodeposição da prata, utilizou-se um béquer âmbar contendo uma solução de 

nitrato de prata com concentração de 5,0 x 10-2 mol L-1. Foi aplicado um potencial de -0,6 V, 

durante 8 minutos, sob agitação leve. Após a deposição, a ativação do filme foi realizada por 

meio de dez ciclos sucessivos entre -0,2 e +1,2 V a 0,1 V s-1 e um potencial de incremento de 

0,01 mV. Esse procedimento foi realizado em um béquer contendo 25,0 mL de uma solução de 

ácido acético e hidróxido de amônio em concentração de 5,2 x 10-5 mol L-1 e 7,5 x 10-5 mol L-

1, respectivamente, como os eletrólitos suporte. 
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3.6. DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE SACARINA POR ADIÇÃO PADRÃO 

 Como já mencionado, foi preparada uma solução de ácido acético e hidróxido de amônio 

em concentração de 5,2 x 10-5 mol L-1 e 7,5 x 10-5 mol L-1, respectivamente, definida como 

“branco” nos estudos. A determinação da sacarina foi realizada por voltametria cíclica entre      

-0,2 e +0,8 V, a 0,1 V s-1 e com incremento de potencial de 0,01 V, por meio da adição de 10 

µL de amostra, no caso dos adoçantes 1, 2 e 3 seguido de adições sucessivas de alíquotas (10  

μL) de solução padrão de sacarina 1,0 x 10-1 mol L-1. Em cada adição, efetuou-se a medida de 

cinco ciclos consecutivos, sendo escolhido o quinto ciclo por motivos de calibração. Entre a 

adição da sacarina e a varredura foi necessário aguardar 70 segundos, sendo os 60 segundos 

iniciais sob agitação magnética branda, com o objetivo de garantir que ocorresse a formação do 

sacarinato de prata. A técnica foi aplicada para o eletrodo modificado com o filme de prata e 

para o eletrodo sem a modificação. 

3.7. DETERMINAÇÃO DE SACARINA POR GRAVIMETRIA E VOLUMETRIA 

A fim de comparar com as medições realizadas a partir da técnica voltamétrica, a 

quantificação da sacarina nas três amostras de adoçante líquido comercial foi realizada por 

gravimetria e volumetria. O experimento relatado em Aplicação da espectroscopia no 

infravermelho e difração de raio-x na determinação de sacarina em adoçantes líquidos 

artificiais pelo método volumétrico com Ag+ (Dias et al, 2010) foi adaptado pelo grupo de 

pesquisa. 

Para cada uma das três amostras, foi feita uma diluição 1:5 da amostra comercial em um 

balão volumétrico de 100,00 mL.  

Em um béquer contendo 10,00 mL da solução preparada foram adicionados 2,0 mL de 

solução de amônia 2,5% (v/v) e 2,0 mL de solução de ácido acético 10% (v/v), em seguida foi 

adicionado 25,00 mL de solução padrão de AgNO3 0,05 mol L-1.  

A mistura foi aquecida por cinco minutos e, ao retornar a temperatura ambiente, foi 

filtrada em um cadinho filtrante.  

Ao filtrado, contenedo excesso de nitroto de prata, foi adicionado 10,0 mL de ácido 

nítrico concentrado e cinco gotas do indicador sulfato férrico e, logo depois, foi titulada com 

solução padrão de KSCN 0,05 mol L-1 até a permanência de um leve tom vermelho na mistura.  
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O precipitado de sacarinato de prata foi levado para a secagem em uma estufa a 100 ºC, 

seguida de sucessivas pesagens até massa constante. Esse experimento foi realizado em 

triplicata. 

 

3.8. CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E ESPECTROSCÓPICA DO SACARINATO DE 

PRATA E DA SACARINA SÓDICA PADRÃO 

A caracterização do sacarinato de prata obtido por precipitação foi realizada por análise 

termogravimétrica através do uso de um analisador térmico Shimadzu TGA-60, por meio da 

aplicação de uma taxa de aquecimento de 15ºC min-1, da temperatura ambiente até 900ºC, sob 

atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 40mL/min, a massa de amostra utilizada foi de 

aproximadamente 6 mg e o suporte de amostra utilizado foi de α-alumina aberto. Por fim o 

precipitado foi analizado por espectroscopia de infravermelho, utilizando um espectrômetro 

Varian FT-IR 660. As referidas análises também foram aplicadas à sacarina sódica padrão. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. MONTAGEM E AVALIAÇÃO DO ELETRODO BASE 

A avaliação do eletrodo compósito de grafite-parafina 80% (m/m) foi executada a partir 

de sua aplicação em um sistema redox conhecido e reversível [Fe(CN)6]
-3/[Fe(CN)6]

-4 

(ferricianeto/ferrocianeto). Foram realizadas medidas em sete velocidades diferentes, sendo 

estas 0,10; 0,08; 0,075; 0,05; 0,03; 0,02 e 0,01 V s-1. Os voltamogramas, apresentados na Figura 

4.1, foram obtidos pela voltametria cíclica no sistema com a sonda, nas diferentes velocidades 

de varredura, que foram usadas para determinar as correntes e potenciais de pico dos processos 

anódicos e catódicos, descritos na Tabela 4.1. 

Figura 4.1: Voltamogramas cíclicos do sistema ferrocianeto de potássio (5 mmol L-1) 

sobre eletrólito suporte de KCl (0,5 mol L-1) em diferentes velocidades de varredura. 
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Tabela 4.1: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do eletrodo compósito. 

 

Velocidade 

(V s-1) 

Epa (V) Epc (V) ∆Ep (V) Ipa (μA) Ipc (μA) Ipa / Ipc 

0,01 0,290 0,190 0,100 53,3 52,4 1,02 

0,02 0,290 0,190 0,100 71,2 69,1 1,03 

0,03 0,290 0,190 0,100 84,1 80,0 1,05 

0,05 0,300 0,180 0,120 99,6 98,6 1,01 

0,075 0,300 0,180 0,120 117,0 112,0 1,03 

0,08 0,300 0,180 0,120 118,0 113,0 1,05 

0,10 0,300 0,180 0,120 128,0 120,0 1,06 

   0,111±0,099   1,03±0,02 

 

Analisando a Tabela 4.1, temos que o ∆E encontrado foi 0,111 V, apresentando um 

desvio do valor esperado de 0,059 V, uma vez que a diferença entre os potenciais de pico de 

redução e oxidação do processo obedece a equação 4.1. 

                   ∆𝐸 =
0,059

𝑛
        Eq. 4.1 

Sendo:  

∆E = diferença entre o potencial de pico de redução e o de oxidação. 

n = número de elétrons envolvidos na reação. 

Essa diferença se justifica pela equação 4.1 ter sido desenvolvida para um condutor 

metálico ideal, e no presente experimento o eletrodo de trabalho usado foi a base de material 

compósito, ou seja, uma mistura entre fase condutora e isolante. 
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Pela Tabela 4.1 podemos ainda observar que a razão entre as correntes anódicas e 

catódicas se aproximam em uma unidade, cumprindo um dos requisitos de se considerar o 

processo reversível. Outro parâmetro a ser analisado é a proporcionalidade entre a corrente dos 

picos e a raiz quadrada da velocidade, tendo como coeficiente de correlação linear próximo a 1 

e a inclinação das retas, em módulo, foram próximas. O sistema apresentou estas características, 

como pode ser observado na Figura 4.2. Portanto, nota-se que os critérios para a reversibilidade 

do processo redox da sonda foram alcançados, permitindo concluir na aplicabilidade do 

eletrodo tanto como substrato para deposição quanto como sensor para aplicações em regiões 

anódicas e catódicas.  

Figura 4.2: Relação entra as correntes anódica e catódica contra a v1/2 para o eletrodo 

compósito. 

 

Por fim, a área eletroativa do eletrodo em estudo pode ser obtida pela equação de 

Randles–Sevcik (Eq. 4.2) a 25ºC, a partir dos resultados obtidos. 
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𝐼𝑝 = 286000𝑛3/2𝐴 𝐷1/2 𝐶 𝑣1/2    Eq. 4.2 

Sendo: 

n = número de elétrons envolvidos na reação. 

A = área eletroativa (cm2). 

v = velocidade de varredura (Vs-1). 

C = concentração da espécie oxidada ou reduzida (mol mL-1). 

D = constante difusional (cm2 s-1). 

Ip = corrente de pico anódico ou catódico (A). 

 

A área eletroativa calculada foi de (0,12 ±0,01) cm2, frente a uma área geométrica para 

a superfície perfeitamente lisa de 0,16 cm2, ou seja, aproximadamente 75% apresenta 

comportamento condutor, uma vez que a superfície do eletrodo apresenta característica rugosa. 

 

4.2. FILME DE PRATA 

Foi desenvolvida uma metodologia usando como substrato o eletrodo compósito de 

grafite-parafina, para a eletrodeposição da prata. Essa metodologia foi baseada na 

eletrodeposição de um filme de níquel sobre um eletrodro compósito de grafite-epoxi realizada 

por Furtado et al. (2015), em que se aplica um potencial constante na região catódica por um 

determinado tempo. 

 Escolheu-se como reagente o nitrato de prata, que já foi usado por Silvério (2015), para 

o eletrodepósito de um filme de prata, por voltametria cíclica, em um eletrodo de grafite-óleo 

mineral. Em nosso experimento, a concentração do sal, potencial aplicado e tempo foram 

otimizados, como apresentado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Combinações analisadas na otimização das condições de eletrodeposição. 

Concentração 

Ag+ (mol L-1) 

5 x10-3 5 x10-1 5 x10-2 5 x10-2 5 x10-2 5 x10 -2 5 x10-2 

Potencial 

Aplicado (V) 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 

Tempo de 

deposição (s) 

500 500 250 500 750 1000 500 

 

 A concentração de nitrato de prata ótima foi 5 x 10 -2 mol L-1, sendo que, no caso de 

concentração superior, o filme não se formou uniforme e, no caso de inferiores, o filme 

apresentou falhas. Em relação ao potencial de eletrodeposição, fixou-se -0,6 V, uma vez que, 

no sistema utilizado, o potencial de redução da prata foi próximo a -0,3 V e, quando o potencial 

usado foi -0,5 V, a deposição do filme metálico não foi eficiente, avaliando seu aspecto visual. 

Por fim, analisou-se o tempo de eletrodeposição, sendo 8 minutos o melhor tempo, por formar 

um filme homogêneo e de alta resistência mecânica. Com a finalidade de observar as diferenças 

entre eletrodos de trabalho usados nessa pesquisa, a Figura 4.3 (a) demonstra o eletrodo de 

trabalho sem modificação e a Figura 4.3 (b) mostra o eletrodo modificado com o filme metálico. 

Figura 4.3: (a) Eletrodo base (b) Eletrodo com filme de prata formado pela aplicação de 

potencial de -0,6 V, por 500 segundos, em solução de 5,0 x 10-2 mol L-1 de nitrato de prata. 

 

A ativação do filme metálico foi feita por voltametria cíclica em uma janela de potencial 

de -0,2 V a 1,2 V, a uma velocidade de varredura de 0,2 V s-1 e em solução de ácido acético e 

hidróxido de amônio a concentrações de 5,2 x 10-5 mol L-1 e 7,5 x 10-5 mol L-1, respectivamente. 

A Figura 4.4 mostra um voltamograma característico da ativação do eletrodo de trabalho 

modificado com o filme metálico, apresentando variação apenas nos primeiros ciclos, que é 

decorrente da própria ativação e que cessa quando ocorre a estabilização da corrente. 



23 
 

A fim de conhecer a estabilidade do filme, foi realizado 70 ciclos nas condições de 

ativação. Após a execução dos ciclos, o filme permaneceu íntegro, mantendo o perfil de 

corrente, o que indica uma estabilidade satisfatória do filme em pelo menos 70 ciclos após sua 

ativação. 

Figura 4.4: Voltamograma típico do eletrodo compósito grafite-parafina 80% (m/m) 

modificado com filme de prata sobre eletrólito de ácido acético e hidróxido de amônio, janela 

de potencial de -0,2 a 1,2 V, velocidade de varredura de 0,2 V s-1 e incremento de potêncial de 

0,01 V. 

 

 

Em contrapartida, no voltamograma da Figura 4.5, utilizando a velocidade de varredura 

de 0,1 V s-1 e limitando a janela de potencial de -0,2 a 0,8 V, nota-se um pico de redução do 

filme de prata a um potencial próximo de 0,1 V.  
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Figura 4.5: Voltamograma típico do eletrodo compósito grafite-parafina 80% (m/m) 

modificado com filme de prata sobre eletrólito de ácido acético e hidróxido de amônio, janela 

de potencial de -0,2 a 0,8 V, velocidade de varredura de 0,1 V s-1 e incremento de potêncial de 

0,01 V. 

 

4.3. DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE SACARINA 

4.3.1. Curva de calibração  

Foi elaborado um procedimento análogo ao executado por Furtado et al. (2015), no qual 

ocorria a eletrodeposição de filmes de níquel sobre eletrodo compósito de grafite-resina epóxi 

visando a determinação de S2-. No presente caso, foi realizada a eletrodeposição de filmes de 

prata sobre eletrodo compósito de grafite-parafina a fim de determinar a sacarina. A proposta 

do estudo é a formação de um sal insolúvel entre a sacarina e prata, na superfície do eletrodo:  

Sac-
(aq) + Ag+

(aq)  AgSac(s). 

Dessa forma, é formado espontaneamente o sacarinato de prata na superfície do eletrodo 

e, com a aplicação de potencial, o Ag+ é reduzido a Ag0, de acordo com a semi-reação:  

AgSac(s) + 1e-  Ag0
(s) + Sac- (aq). 

Esse evento da dissociação do sal pode ser monitorado pela voltametria, uma vez que 

temos uma variação de corrente associada. 
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Para desenvolver o método, primeiramente estudou-se os parâmetros da voltametria 

cíclica, otimizando a velocidade de varredura, entre 50, 80 e 100 mV s-1, e o incremento de 

potencial, entre 5 e 10 mV. Nesse sentido, o experimento foi realizado em uma solução de 

sacarina 4 x 10-4 mol L-1, tendo como eletrólitos suporte o ácido acético 5,2 x 10-5 mol L-1 e 

acetato de amônio 7,5 x 10-5 mol L-1. A escolha dos eletrólitos foi feita de modo a simular o 

meio de precipitação do sacarinato de prata utilizado por Dias et al. (2010) em seu estudo sobre 

a sacarina sódica em adoçantes líquidos.  

A melhor combinação de parâmetros para o eletrodo base modificado foi 100 mV s-1 de 

velocidade de varredura e 10 mV de incremento, com base nos resultados experimentais, já que 

nessas condições o pico de redução ficou melhor definido. 

Uma vez definidas as condições do experimento, o pico catódico observado aumentou 

linearmente com adições de alíquotas de 10 µL de solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1, 

com 70 segundos de intervalo entre cada varredura composta de 5 ciclos, sendo os 60 segundos 

iniciais sob agitação lenta. Os voltamogramas e a curva analítica obtida são apresentados nas 

Figuras 4.6 e 4.7, respectivamente. 
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Figura 4.6: Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (10 µL) de 

solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-suporte, sendo as concentrações de 

sacarina, em mol L-1: (a) zero, (b) 3,91 x 10-5 mol L-1 → (w) 8,53 x 10-4 mol L-1, em sucessivas 

alíquotas conforme descrito. Parâmetros eletroquímicos: ácido acético 5,2 x 10-5 mol L-1 e 

acetato de amônio 7,5 x 10-5 mol L-1 como eletrólito-suporte; janela de potencial de -0,2 a 0,8 

V; velocidade de varredura de 0,1 V s-1 e incremento de potêncial de 0,01 V. 
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Figura 4.7: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (10 µL) de 

solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-suporte. 

 

 

Figuras de mérito como o faixa linear de trabalho, limites de detecção e quantificação 

foram estudados e definidos, a fim de avaliar o método analítico proposto. A faixa linear de 

trabalho foi determinada através de sucessivas adições de padrão até a observação da perda da 

linearidade, dada por uma variação no perfil de sinal obtido. Esse comportamento pode ser 

observado na curva representada na Figura 4.8, sendo que a concentração de 8,53 x 10-4 mol L-

1 corresponde ao limite de linearidade. Tal limite se deve a uma possível saturação da superfície 

do eletrodo, que impede a proporcionalidade entre a sacarina adicionada ao meio e a 

consequente formação do sacarinato de prata.  
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Figura 4.8: Curva obtida a partir de sucessivas adições (10 µL) de 

solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-suporte. 

 

A faixa de aplicação linear obtida se encontra entre 3,91 x 10-5 e 

8,53 x 10-4 mol L-1, intervalo que corresponde a uma curva analítica com proporcionalidade e 

linearidade entre os pontos medidos. 

A curva analítica foi, ainda, realizada em triplicata, a fim de avaliar se a linearidade era 

mantida no intervalo de trabalho. As equações das retas e o coeficiente de correlação linear são 

apresentados na Tabela 4.3. Realizando o teste t student para os valores de R2, comprovamos 

que não há diferença estatística entre os valores encontrados e uma unidade, certificando desta 

forma, a relação linear entre a concentração de sacarina e a corrente de pico (INMETRO, DQO-

CGRE-008, 2003). 
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Tabela 4.3: Curvas analíticas encontradas para determinação de sacarina usando o 

eletrodo modificado com filme de prata. 

 

O limite de detecção (LOD) e o limite de quantificação foram calculados seguindo a 

metodologia descrita por Valderrama, et al. (2008), em que o LOD é determinado pela equação: 

𝐿𝑂𝐷 =
3,3 𝜎𝐵

𝑏
         Eq. 4.3 

Sendo: 

 σB = desvio padrão do branco. 

b = coeficiente angular da curva analítica. 

Foram realizadas dez replicatas do branco em eletrólito-suporte de 

ácido acético e acetato de amônio, sendo que o desvio padrão da corrente foi calculado no ponto 

de máximo do pico de redução do filme de prata.  

Usando as curvas analíticas obtidas (Tabela 4.3), calcula-se a média do limite de 

detecção igual a (2,06 ± 0,14) x 10-5 mol L-1. 

Já o limite de quantificação (LOQ) é determinado por:  

𝐿𝑂𝑄 =
10 𝜎𝐵

𝑏
       Eq. 4.4 

 

Utilizando as mesmas curvas citadas anteriormente, chega-se ao resultado (6,26 ± 0,41) 

x 10-5 mol L-1, para o LOQ.  

Posteriormente, foi realizado um teste utilizando o eletrodo sem modificação como 

eletrodo de trabalho, aplicando as mesmas condições experimentais usadas para o eletrodo 

 Equação da reta Correlação linear (R2) 

Replicata 1 -33037,48 x – 10,44  0,991 

Replicata 2 -15462,53 x – 4,45 0,991 

Replicata 3 - 10507,02 x – 1,63 0,997 
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modificado. Não foi observada nenhuma alteração no voltamograma gerado, como pode ser 

observado na Figura 4.9, uma vez que o eletrodo sem modificação não reage com a sacarina 

em solução, que, por sua vez, não apresentou picos de oxidação ou redução no intervalo 

estudado. 

Figura 4.9: Voltamograma obtido a partir de sucessivas adições (10 µL) de solução 

padrão de sacarina 0,098 mol L-1 utilizando o eletrodo de trabalho sem modificação, sobre 

eletrólito de ácido acético e hidróxido de amônio, numa janela de potencial de -0,2 a 0,8 V, 

velocidade de varredura de 100 mV s-1 e incremento de potencial de 0,01 V. 

 

4.3.2. Determinação de sacarina em adoçantes líquido comerciais 

A determinação de sacarina foi realizada para três marcas de adoçantes líquidos 

comerciais, em triplicata. A curva analítica foi adquirida pelo método de adição padrão 

adicionando 10 µL da amostra sem pré-tratamento, no caso dos adoçantes 1 e 2 e 40 µL do 

adoçante 3. Em seguida, era adicionado alíquotas de 10 µL de padrão de sacarina 0,098 mol L-

1, conforme descrito na metodologia deste trabalho. 

A adição padrão foi escolhida pelo fato do “branco” apresentar um valor de corrente de 

pico diferente de zero. E ainda, cada filme depositado apresentou um valor distinto, porém a 
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linearidade não foi afetada por estas variações. Assim, no tratamento dos dados, os valores de 

cada pico de redução foram corrigidos em relação ao branco (NETO, 2002). 

O primeiro ponto da curva é referente à adição da amostra, e seu valor de corrente de 

pico é atribuído à concentração nula. Uma vez estabelecido a equação da reta, o ponto em que 

a reta intercepta o eixo Y é referente a concentração, em módulo, da amostra. 

As Figura 4.10 e 4.11 apresenta os voltamogramas obtidos e a equação da reta, 

respectivamente, para o adoçante 1.  

Figura 4.10: Voltamogramas obtidos pelo método de adição padrão, sendo as curvas: 

(a) branco, (b) 10 µL de adoçante 1, (c) → (l) sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de 

sacarina 0,098 mol L-1. Parâmetros eletroquímicos: ácido acético 5,2 x 10-5 mol L-1 e acetato de 

amônio 7,5 x 10-5 mol L-1 como eletrólito-suporte; janela de potencial de -0,2 a 0,8 V; 

velocidade de varredura de 0,1 V s-1 e incremento de potêncial de 0,01 V. 
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Figura 4.11: Curva analítica obtida a partir da adição de 10 µL de adoçante 1, seguido 

de sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-

suporte. 

 

A concentração de sacarina média encontrada para o adoçante 1 foi (0,249 ± 0,009) mol 

L-1 ou (4,561 ± 0,165) g/100 mL. 

Para avaliar a precisão dos valores encontrados, a partir do desvio padrão relativo, 

utiliza-se a Equação 4.5. Essa figura de mérito é utilizada para expressar o grau de concordância 

entre os resultados de uma série de medidas nas mesmas condições determinadas.  

%𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑃

𝑀é𝑑𝑖𝑎
∗ 100    Eq. 4.5 

Sendo: 

DPR = desvio padrão relativo. 

DP = desvio padrão.  
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O desvio padrão relativo da amostra foi calculado e o valor encontrado foi 3,61%. Como 

o valor é inferior a 5%, a incerteza entre os valores obtidos na determinação de sacarina no 

adoçante 1, é considerada aceitável, ou seja, o método é preciso. 

A segunda amostra a ser quantificada, foi o adoçante 2 e as Figuras 4.12 e 4.13 apresenta 

os voltamogramas obtidos e a equação da reta, respectivamente. A concentração de sacarina 

apresentou um valor de (0,381 ± 0,010) mol L-1 ou (6,984 ± 0,183) g/100 mL. O desvio padrão 

relativo da amostra foi 2,63%, comprovando a precisão da análise. 

Figura 4.12: Voltamogramas obtidos pelo método de adição padrão, sendo as curvas: 

(a) branco, (b) 10 µL de adoçante 2, (c) → (l) sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de 

sacarina 0,098 mol L-1. Parâmetros eletroquímicos: ácido acético 5,2 x 10-5 mol L-1 e acetato de 

amônio 7,5 x 10-5 mol L-1 como eletrólito-suporte; janela de potencial de -0,2 a 0,8 V; 

velocidade de varredura de 0,1 V s-1 e incremento de potêncial de 0,01 V. 
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Figura 4.13: Curva analítica obtida a partir da adição de 10 µL de adoçante 2, seguido 

de sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-

suporte. 

 

 

Por fim, as Figuras 4.14 e 4.15 apresenta os voltamogramas obtidos e a equação da reta, 

respectivamente, para o adoçante 3.  
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Figura 4.14: Voltamogramas obtidos pelo método de adição padrão, sendo as curvas: 

(a) branco, (b) 10 µL de adoçante 3, (c) → (l) sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de 

sacarina 0,098 mol L-1. Parâmetros eletroquímicos: ácido acético 5,2 x 10-5 mol L-1 e acetato de 

amônio 7,5 x 10-5 mol L-1 como eletrólito-suporte; janela de potencial de -0,2 a 0,8 V; 

velocidade de varredura de 0,1 V s-1 e incremento de potêncial de 0,01 V. 
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Figura 4.15: Curva analítica obtida a partir da adição de 10 µL de adoçante 3, seguido 

de sucessivas adições (10 µL) de solução padrão de sacarina 0,098 mol L-1 sobre eletrólito-

suporte. 

 

 

 

O adoçante 3 apresentou concentração de (0,159 ± 0,008) mol L-1 ou (2,924 ± 0,148) 

g/100 mL. O desvio padrão relativo da amostra foi 5,06%. 

Em contrapartida com as amostras anteriores, o adoçante 3, apresentou a menor 

concentração de sacarina. Esse fato é coerente com a sua listagem de ingredientes, que além da 

sacarina sódica, do ciclamato e do sorbitol, também encontrados nos adoçantes 1 e 2, continha 

ainda, a sucralose.  
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4.4. DETERMINAÇÃO DE SACARINA POR GRAVIMETRIA E VOLUMETRIA 

Dentre os processos analíticos que envolvem equilíbrios de precipitaçõ, os chamados 

métodos argentimétricos representam, sem sombra de dúvida, os mais conhecidos, sendo 

baseados na utilização de íons prata como agentes precipitantes (BASSETT et al., 1981). 

Historicamente, tais reações visavam a quantificação de haletos devido ao seus baixos valores 

de Kps quando precipitados com prata. Desta forma, muitos procedimentos analíticos, e mesmo 

pesos atômicos foram calculados (GUENTHER, W. B.; 1972).  

As propostas apresentadas para a determinação de sacarina por volumetria e gravimetria 

foram aplicadas às amostras de adoçante com o objetivo de comparação/referência. A primeira 

etapa dos métodos é a precipitação do sacarinato de prata, dado por: 

NaSac(aq) +AgNO3(aq)   AgSac(s) + Na+
(aq) + NO3

-
(aq) 

 

O precipitado formado foi filtrado em cadinho de porcelana, e levado à massa constante, 

utilizando uma estufa a 100ºC. 

Por outro lado, o filtrado obtido pelo método, foi titulado com solução padrão de 

tiocianato, segundo as reações: 

Ag+
(aq) + SCN-

(aq)   AgSCN(s) 

Fe3+
(aq) + SCN-

(aq)   FeSCN(s) 

 

Com os volumes encontrados, obteve-se a concentração de íons Ag+ presente no filtrado, 

e por diferença com a quantidade inicial, calculou-se o número de mols que reagiram com a 

sacarina presente no adoçante, encontrando assim, a concentração da mesma. 

Os resultados encontrados nos métodos clássicos e na voltametria foram considerados 

satisfatoriamente equivalentes, com base aos testes F e tpareado (95%, n = 3).  Os valores de 

concentrações obtidas estão demostrados nas Tabelas 4.4, para os adoçantes 1, 2 e 3. 
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Tabela 4.4: Resultados encontrados na determinação de sacarina, em três técnicas 

equivalentes, nos adoçantes 1, 2 e 3. 

Amostra Voltametria* Volumetria* Gravimetria* tpareado 1 tpareado 2 tpareado 3 

1 4,561 ± 0,165 4,937 ± 0,014 4,875 ± 0,080 0,146 0,149 0,139 

2 6,984 ± 0,183 7,068 ± 0,024 7,000 ± 0,010 0,102 0,256 0,0261 

3 2,924 ± 0,148 2,373 ± 0,061 2,700 ± 0,128 0,0872 0,210 0,0775 

* Unidade: g de sacarina/ 100 mL de adoçante. tpareado 1 = Voltametria e volumetria. tpareado 2 = Voltametria e 

gravimetria. tpareado 3 = Volumetria e gravimetria. Valor de tcrítico = 2,776. 

 

 Os rótulos dos adoçantes não informam a concentração de sacarina, mas sugerem o uso 

de 4 gotas de adoçante em substituição de 1 colher de chá de açúcar, quantidade recomendada 

para adoçar 100 mL de bebida. Considerando 1 mL referente a 20 gotas de adoçante, temos as 

concentrações finais de sacarina ao diluir o adoçante na bebida apresentadas na tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Concentração de sacarina em 100 mL de bebida, ao utilizar 4 gotas de 

adoçante para adoça-la. 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

9,6 mg/100 mL 14,0 mg/100 mL 5,3 mg/100 mL 

 

 

4.5. CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E ESPECTROSCÓPICA DO SACARINATO DE 

PRATA E DA SACARINA SÓDICA PADRÃO 

O sacarinato de prata precipitado foi caracterizado por análise térmica e a curva obtida 

é retratada na Figura 4.16, e exibe duas perdas de massa, fato já relatado por YESILEL et al. 

(2010), referente à decomposição do componente orgânico da estrutura. Os cálculos de perda 
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de massa (encontrado 61,29%, calculado 62,14%) sugerem que o resíduo obtido ao final é prata 

metálica.  

Figura 4.16: Curvas obtidas para a perda de massa do AgSac obtido da precipitação de 

Ag+ com a sacarina encontrada no adoçante comercial na técnica de termogravimetria. 

 

 

Ainda para fins de comparação, foi também realizada a caracterização da sacarina sódica 

padrão por termogravimetria, sendo esta a técnica mais popular entre as técnicas termoanalíticas 

modernas. Trata-se do monitoramento das variações mássicas sofridas por uma amostra, em 

geral sólidas, quando aquecidas de forma controlada e programada, sob atmosfera pré-

determinada; é uma técnica que permite não apenas o monitoramento de processos de 

degradação, mas também, reações sólido-gás, sorções e dessorções, entre outros (MORAES et 

al., 2017). 

A Figura 4.17 apresenta uma perda de massa inicial, correspondente à perda de água 

(5,56%) na temperatura de 100 a 160˚C. De 160 a 455˚C esta substância manteve-se estável.  
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Entre 445 e 580˚C houve uma nova perda de massa (33,02%) e por fim a perda de massa entre 

580 e 810˚C (30,46%), ambas correspondentes à queima da matéria orgânica com formação de 

resíduo carbonizado. Os cálculos de perda de massa (encontrado 68,04%, calculado 69,91%) 

sugerem que o resíduo obtido ao final é o óxido de sódio.  Os valores encontrados estão 

coerentes com o relatado por BENINCA et al. (2015) e como pode ser observado, converge 

com a curva obtida para o sacarinato de prata (Figura 4.16), nas perdas de massa referentes à 

decomposição do componente orgânico. 

Figura 4.17: Curvas obtidas para a perda de massa da sacarina sódica padrão na técnica 

de termogravimetria. 

 

 

Para assegurar que o precipitado obtido era de fato o sacarinato de prata outra análise 

empregada foi à espectroscopia de infravermelho, um tipo de espectroscopia de absorção, em 

que compostos absorvem radiação infravermelha incidente por meio das vibrações de suas 

ligações químicas. E como as demais técnicas espectroscópicas, ela pode ser usada para 
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identificar e elucidar estruturas químicas ou investigar a composição de uma amostra, 

demostrando assim,  importância na análise química qualitativa.  

 O espectro do sacarinato de prata apresentado na Figura 4.18 mostra absorções 

características para o anel aromático, para a carbonila de amida secundária, do grupo SO2 do 

grupamento sulfonamida e estiramento O-H, atribuído ao grau de hidratação da amostra.  

Figura 4.18: Espectro infravermelho do resíduo de AgSac obtido da precipitação de Ag+ 

com a sacarina encontrada no adoçante comercial.  

 

 

 

Por fim, realizamos a técnica espectrométrica para o padrão de sacarina sódica (Figura 

4.19). Os espectros apresentam diferenças, uma vez que há substituição do íon metálico 

complexado, porém as bandas características da estrutura orgânica podem sem observadas em 

ambos os casos.  
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Figura 4.19: Espectro infravermelho do padrão de sacarina. 
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5. CONCLUSÕES  

O eletrodo compósito a base de grafite e parafina foi obtido de forma satisfatória e, 

avaliando-o em um sistema redox conhecido, conclui-se que o eletrodo apresenta boa 

reprodutibilidade em suas medidas, sendo aplicável em ampla faixa de potencial, tanto em 

varreduras em sentido anódico quanto catódico, e em diferentes velocidades de varredura.  

No desenvolvimento da técnica, a eletrodeposição do filme metálico de prata foi 

alcançada. Os filmes apresentaram boa resistência mecânica e permaneceram estáveis por 70 

ciclos nas condições utilizadas. A remoção do filme metálico foi feita com o uso de uma lixa, 

e o compósito original era exposto, sendo reutilizado, sem nenhuma interferência.  

A otimização de um procedimento voltamétrico para determinação da sacarina via 

eletrodo compósito modificado com filme de prata apresentou boa sensibilidade e linearidade. 

A faixa de aplicação foi de 3,91 x 10-5 a 8,53 x 10-4 mol L-1, utilizando um intervalo de 

potenciais na região catódica. O intervalo de aplicação é satisfatório para a determinação de 

sacarina em amostras de adoçantes líquidos contendo, ainda, ciclamato sódico, sem qualquer 

interferência. 

Os resultados obtidos foram comparados com dois métodos analíticos clássicos, e não 

houve diferença estatística entre eles. Desta forma, com as figuras de mérito já apresentadas, 

foi desenvolvido um novo método de quantificação de sacarina. E com o uso desse sistema, foi 

possível a detecção de sacarina em três amostras de adoçantes comercializados atualmente e, a 

partir dos resultados extraídos do experimento constatamos que o nível de sacarina respeita o 

estabelecido pela resolução da ANVISA, ao considerar que o consumo sugerido pelo rótulo dos 

adoçantes líquidos comerciais é adoçar 100 mL de bebida com 4 gotas de adoçante. 

O método eletroanalítico desenvolvido, além de apresentar uma maior sensibilidade à 

sacarina, frente à volumetria e a gravimetria, ganha destaque em questões de sustentabilidade, 

pois a técnica utiliza uma menor quantidade de solventes e reagentes, minimizando desse modo 

os impactos negativos causados por resíduos. 
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