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RESUMO 

 

A importância tecnológica dos sensores advém de sua ampla variedade de 

aplicações, dentre as quais podem ser citadas as atividades de análise e controle 

de processos. Um grande número de tipos de sensores tem sido desenvolvido 

ao longo dos últimos 50 anos e os princípios de detecção eletroquímica vêm 

sendo um dos mais utilizados, dando origem a uma enorme gama de sensores 

eletroanalíticos, com as mais diversas aplicações. Isto se deve, dentre demais 

fatores, a sua versatilidade, estabilidade e sensibilidade, o que os torna atrativos 

em termos de custos e aplicabilidade. Diante disso, o presente projeto visa 

desenvolver eletrodos compósitos artesanais de baixo custo para aplicação em 

estudos de comportamento eletroquímico de moléculas orgânicas, empregando 

voltametria cíclica. Os estudos foram precedidos de otimizações nas proporções 

entre fase isolante e condutora, visando obter materiais mais adequados sob 

aspecto físico e mecânico a fim de favorecer a confecção e selagem dos 

sensores. Após isto, etapas de modificação na superfície foram realizadas para 

fins de melhorias analíticas, sendo estas: (1) fixação de filmes orgânicos de 

acetato de celulose ou quitosana, empregando para este último diferentes 

agentes intercruzantes (glioxal, glutaraldeído ou epicloridrina) a fim de otimizar 

a fixação do filme; e (2) incorporação de nanopartículas de ouro funcionalizadas. 

Finalizando, os eletrodos desenvolvidos foram aplicados ao estudo do 

comportamento eletroquímico da amoxicilina e do paracetamol em meios 

aquosos. 

Palavras Chave: eletrodos compósitos epóxi-grafite, quitosana, acetato de 

celulose, cross-link, nanopartículas, amoxicilina, paracetamol. 
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ABSTRACT 

The technological importance of the sensors comes from the wide variety of 

applications, which may be mentioned the activities of analysis and process 

control. A large number of sensors types have been developed over the past 50 

years and the principle of electrochemical detection have been one of the most 

used among the other, giving rise to a huge range of electrochemical applications 

with various sensors. This is due, among other factors, their versatility, sensitivity 

and stability, which make them attractive in terms of cost and applicability. 

Therefore, this project aims to develop handcrafted composite electrodes with 

low cost for use in electrochemical behavior studies of organic molecules, using 

cyclic voltammetry. The studies were preceded for optimizations in the 

proportions between insulating and conductive phase in order to obtain most 

appropriate materials under mechanical and physical aspects in order to promote 

the manufacture and sealing of the sensors. After this, surface modification steps 

were carried out for analytical improvements, these being: (1) fixation of organic 

films of cellulose acetate or chitosan, using for the latter different cross-links 

(glyoxal, glutaraldehyde or epichlorohydrin) to optimize the setting of the film; and 

(2) incorporation of gold functionalized nanoparticles. Finally, the electrodes were 

applied to study electrochemical behavior studies of amoxicillin and paracetamol 

in aqueous media. 

Keys words: composite electrodes, chitosan, cellulose acetate, cross-link, 

nanoparticles, amoxicillin, paracetamol. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS 

Os estudos sobre a Eletroquímica tiveram seu início na Itália, ao final do 

século XVIII (1791), quando Luigi Galvani (1737 – 1798) dessecava um sapo e, 

acidentalmente, percebeu que ao fechar contato entre certas lâminas metálicas 

e as terminações nervosas, os seus músculos se contraíam; tal observação foi 

umas das principais evidências, e ponto de partida, para os estudos que 

culminaram na descoberta e definição de corrente elétrica.1 

 

Mais tarde, já no século XX, Debye (1884 – 1966) e Hückel (1896 – 1980) 

propuseram a primeira teoria válida para descrever a condutividade de soluções 

iônicas, aceita, de certa forma, até os dias atuais.2-4 

 

Com base nestas observações, surgem então as primeiras aplicações 

consideradas analíticas dos fenômenos eletroquímicos. As técnicas 

eletroanalíticas correlacionam grandezas e medidas eletrodinâmicas (corrente, 

diferença de potencial, carga, entre outros) com parâmetros químicos de uma 

solução (estequiometria, velocidade das reações, constantes de equilíbrio, taxa 

de transferência de massa, concentrações etc). 

Os métodos eletroanalíticos oferecem uma série de vantagens tais como 

(i) seletividade e especificidade das determinações resultante da 
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oxirredução das espécies analíticas de interesse em um potencial aplicado 

específico; (ii) seletividade decorrente dos processos de oxirredução do analito 

em eletrodo de trabalho feito com material específico; (iii) grande sensibilidade e 

baixos limites de detecção resultante das técnicas de pré-concentração e modos 

de aquisição de sinal que proporciona ambiente com baixo sinal de fundo.5 

 Existe uma ampla gama de técnicas eletroanalíticas sendo utilizadas para 

várias aplicações, entre elas o monitoramento ambiental, o controle de qualidade 

de produtos e processos industriais, estudos de corrosão e nas análises 

biomédicas. Dividem-se em dois grandes grupos: métodos interfaciais e métodos 

não-interfaciais, como mostra a Figura 1.6 

 

 

Figura 1. Resumo dos métodos eletroanalíticos mais populares.7 

 

 

Os métodos interfaciais são aqueles que ocorrem na superfície do 

eletrodo e uma camada adjacente de solução, como ocorre nas técnicas de 

potenciometria, voltametria, coulometria a potencial de eletrodo constante, 

eletrogravimetria, entre outras. Já os não-interfaciais ocorrem no seio da 

solução, como na condutimetria e titulações condutimétricas, sendo neste último 

caso os efeitos interfaciais totalmente evitados.6 
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Dentre as técnicas eletroanalíticas citadas, a polarografia e a voltametria 

se destacam por não exigirem necessariamente um pré-tratamento da amostra 

(frequentemente, mas não de forma absoluta) e quando este se faz necessário, 

seu custo e tempo de execução são significativamente menores que os de outras 

técnicas; são rápidas, sensíveis, exatas e de baixo custo instrumental quando 

comparadas a outras técnicas de detecção como espectroscopia ou 

cromatografia.8 São por estes motivos, principalmente, e por serem estas as 

ferramentas utilizadas para o estudo proposto, que atenção especial será dada 

ao embasamento teórico da voltametria. 

 

1.1.1 O FENÔMENO ELETROQUÍMICO 

 

 A voltametria se baseia em fenômenos que ocorrem na interface entre a 

superfície do eletrodo de trabalho e a camada fina de solução adjacente a 

mesma. E assim, as informações sobre o analito são obtidas através da medida 

da magnitude da corrente elétrica que surge da aplicação de um potencial. 

Portanto, o parâmetro ajustado/aplicado é o potencial (E) e o medido é a corrente 

resultante (i), ou seja, i = f(E).  

 O registro desses parâmetros dá origem aos voltamogramas e a corrente 

registrada é diretamente relacionada à quantidade de elétrons transferidos pela 

espécie eletroativa (equação mostrada abaixo). Portanto é relacionada com a 

quantidade de analito presente na célula eletroquímica. 

 

 

 

 A reação eletródica ocorre desde que as espécie eletroativa seja 

transportada até a superfície do eletrodo. Portanto, a corrente gerada é 

governada por três processos, sendo estes: (1) transporte de massa 

(transferência da espécie do ceio da solução até a interface eletrodo-superfície); 

(2) transferência de cargas (transferência de elétrons na superfície do eletrodo) 

e (3) reações químicas, que podem preceder ou suceder uma transferência de 

carga. A Figura 2 mostra uma representação desses processos ocorrendo em 

conjunto a fim de produzir um processo redox na superfície do eletrodo. 
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Figura 2. Conjunto de etapas que resulta na medida voltamétrica. Fonte: 

adaptado de Skoog D.A. et al. 9 

 

 O transporte de massa é uma das etapas essenciais, já que ela mantém 

constante a concentração da espécie eletroativa na superfície do eletrodo. Esse 

transporte pode ocorrer de três maneiras diferentes: a migração, a convecção e 

a difusão.10  

 O transporte de carga, representado pelos processos redox, como já 

mencionado, ocorre na interface eletrodo-solução gerando corrente. Essa 

corrente apresenta componentes faradaicos e não-faradaicos. As correntes 

faradaicas se originam quando ocorrem os processos redox, onde os elétrons 

conseguem vencer a barreira de potencial termodinâmico e/ou cinética, sendo 

transferidos entre a solução e o eletrodo. É assim denominada por obedecer as 

leis de Faraday, sendo proporcional à concentração de analito ativo no seio da 

solução. Por outro lado, as correntes não-faradaicas são originadas devido ao 

acúmulo de carga na superfície do eletrodo que se formam quando o potencial 

neste é alternado, levando à atração de íons, fazendo com que este se comporte 

como um capacitor.11,12 Esta corrente é também chamada de corrente capacitiva 

e ela é necessária para carregar a dupla camada elétrica existente na interface 

eletrodo/solução.  

 É importante, neste momento, explicar o conceito da dupla camada 

elétrica, que é descrito pela síntese de Stern dos modelos de Helmholtz, Gouy e 

Chapman.  
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Quando o eletrodo de trabalho está imerso numa solução de eletrólito 

suporte e se encontra carregado positivamente ou negativamente, a superfície 

do eletrodo carregada irá alterar a camada de solução mais próxima.13 Isto 

ocorre porque a fonte externa de energia que promove a entrada ou saída de 

elétrons do eletrodo e assim, este passa a atrair íons de carga oposta. A Figura 

3 mostra uma representação desta dupla camada elétrica. 

 

 

Figura 3. Representação esquemática da dupla camada elétrica formada na 

interface eletrodo/solução após a aplicação de um potencial. Fonte: adaptado 

de Skoog, D.A. et al.11  

 

 Na dupla camada elétrica, a primeira camada de íons (de soluto ou de 

solvente) adjacente ao eletrodo não possui mobilidade pois estes ficam 

"sorvidos" no eletrodo, especialmente por interações de Van der Waals e 

eletrostáticas (plano interno de Helmholtz ou camada interna- IHP). Além desta 

camada, há também uma região na qual as moléculas solvatadas da espécie 

eletroativa de interesse estão presentes e, por conta dos seus raios de 

hidratação, não conseguem atingir a superfície do eletrodo. Esta região recebe 

o nome de plano externo de Helmholtz (OHP), camada externa, ou ainda, 

camada difusa e seus limites compreendem à fronteira da camada interna até a 

região denominada seio da solução, onde nesta os íons não recebem mais 

influência do campo externo aplicado e não interagem com o eletrodo.14 
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Nesta camada difusa os íons apresentam mobilidade e a concentração do 

analito é proporcional à concentração no seio da solução. Esta última 

característica traz a vantagem de garantir uma relação analítica quantitativa na 

medida da corrente gerada. A largura desta camada encontra-se em torno de 0,3 

a 0,5 mm e em um ambiente com agitação mecânica esta decresce 

significativamente para valores em torno de 0,01 a 0,001 mm. 

Para que uma espécie seja medida por voltametria, além desta ser 

eletroativa, como já mencionado, é necessário maximizar as correntes 

faradaicas e minimizar os efeitos não-faradaicos.  

Para isto, um dos principais cuidados é realizar a medida em um ambiente 

com o mínimo de ruído. Esses ruídos são formados pela corrente capacitiva e 

por corrente faradaica proveniente de outras espécies em solução (eletrólito 

suporte, solvente, componentes da amostra, gases dissolvidos, entre outros). No 

primeiro caso, a utilização de eletrodos de pequena área superficial auxilia nesta 

minimização. No caso de espécies interferentes, o uso de eletrodos polarizados 

garante a ausência de transferência de carga entre o eletrodo e a solução de 

eletrólito suporte. O eletrólito suporte proporciona comportamento polarizado 

para alguns eletrodos num intervalo limitado de potencial (janela de potencial de 

trabalho).15 Além disso, a seletividade do eletrodo de trabalho em condições 

experimentai específicas também evita que processos faradaicos interferentes 

ocorram. 

Outro ponto a considerar são os fatores relacionados ao transporte de 

massa. Como já mencionado, eles ocorrem por três mecanismos diferentes. A 

convecção ocorre devido a perturbações de origem mecânica na solução, como 

turbulências oriundas de diferenças de temperatura, passagem de ondas ou 

simples agitação. Já a migração é o movimento de espécies carregadas devido 

à influência de um campo elétrico externo. A difusão é o movimento que ocorre 

devido aos efeitos de gradiente de potencial químico, de forma simplista 

considerados efeitos de diferenças de concentração em diferentes pontos de 

solução. 

Se todos esses tipos de mecanismo fossem considerados para 

correlacionar a corrente de resposta da solução com a perturbação de potencial 

aplicada, seria inviável o uso de tais técnicas tamanha a complexidade do aporte 
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matemático envolvido, conforme apresentado abaixo na Equação de Nernst-

Planck-Einstein (1):16 

 

 

 

Empregando diferentes artifícios na hora das medidas, podemos corrigir 

dois dos mecanismos: a convecção e a migração, tornando a corrente de 

resposta do sistema dependente apenas do transporte de massa devido a 

difusão. Se considerarmos a taxa de variação, ∂n/∂t, como produto entre o fluxo 

espécies eletroativas (J) e a área da seção reta (A), tem-se que a corrente 

instantânea é (2): 

 

Na voltametria, onde o eletrodo é estático, a área A é independente do 

tempo. Porém, neste caso, J é dependente do tempo e é descrito pela primeira 

Lei de Fick (3, 1855), que descreve J como o produto entre o coeficiente de 

difusão, D, multiplicado pela variação de concentração na interface 

eletrodo/solução: 

 

 

Como as espécies envolvidas no processo são iônicas (fluxo envolvendo 

transferência de carga), a corrente pode ser expressa por (4): 

 

 

Com essas simplificações, a corrente de resposta do sistema para 

processos reversíveis pode ser descrita pela equação de Butler-Volmer: 
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Onde: 

n = número de elétrons envolvidos no processo 

A = área do eletrodo (cm2) 

D0 = coeficiente de difusão (cm2 s-1) 

C0 = concentração de espécie em solução (mol cm-3) 

v = velocidade de varredura (V s-1) 

 

Alguns parâmetros podem ser observados e tomados como critérios para 

classificar os processos como sendo reversíveis: (a) a corrente de pico deve 

variar linearmente com a raiz quadrada da velocidade de varredura; (b) a razão 

entre a corrente de pico anódica e catódica deve ser igual a unidade e 

independente de v e (c) o potencial de pico não deve variar com a velocidade de 

varredura.5,21,17,18 

Para processos irreversíveis, onde a velocidade de transferência de carga 

é lenta comparada com a velocidade de varredura, deve-se fazer ajustes pois a 

concentração das espécies reduzida e oxidada não serão mais função apenas 

do potencial e, consequentemente, o comportamento não será mais Nernstiano. 

Assim, o coeficiente de transferência (α) e a velocidade de transferência de carga 

(KS) devem ser consideradas e a equação passa a ser descrita por: 

 

 

1.1.2 VOLTAMETRIA 

 

A voltametria é uma técnica eletroanalítica que se baseia nos fenômenos 

que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo de trabalho e a camada 

fina de solução adjacente a essa superfície. Essa técnica é classificada como 

dinâmica, pois a cela eletroquímica é operada na presença de corrente elétrica 

(i > 0) que, por sua vez, é medida em função da aplicação controlada de um 

potencial.19 Assim, nessa técnica, as informações sobre o analito são obtidas por 

meio da medição da magnitude da corrente elétrica que surge entre o eletrodo 

de trabalho e o eletrodo auxiliar ao se aplicar uma diferença de potencial entre o 

eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. 



26 
 

As medidas voltamétricas podem ser realizadas em celas eletroquímicas 

contendo dois, três ou mesmo quatro eletrodos imersos em uma solução 

contendo analito e o eletrólito-suporte. Porém, as de dois e três eletrodos são 

mais comuns para os propósitos analíticos.20 A utilização do arranjo com três 

eletrodos (Figura 4) tem o objetivo de minimizar distorções nos voltamogramas 

causados pela passagem de corrente pelos eletrodos, principalmente pelo de 

referência. Estes problemas são ainda maiores em células de alta resistência, 

como nos casos em que o meio não é aquoso. 

Assim, o terceiro eletrodo é chamado de eletrodo auxiliar ou contra-

eletrodo e tem a função de assegura uma situação potenciostática, onde é 

aplicada uma diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de 

referência e assim, a corrente passará entre o eletrodo de trabalho e o auxiliar, 

evitando que ocorram distúrbios no eletrodo de referência. Diferentes tipos de 

contra-eletrodos são empregados atualmente, sendo os mais comuns de platina, 

ouro e carbono vítreo. 20 

 

Figura 4. Configuração de um sistema envolvendo três eletrodos. A: Eletrodo 

de referência, B: Eletrodo de trabalho; C: Eletrodo auxiliar.21  

 

Os eletrodos de referência servem para conhecer e controlar a magnitude 

do potencial aplicado entre este e o eletrodo de trabalho durante toda a medida. 

Eles apresentam potencial conhecido, constante e completamente independente 

da composição da solução com o analito.22 Os eletrodos de referência mais 
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utilizados são os de prata-cloreto de prata (Ag|AgCl) e o de calomelano saturado 

(Hg|Hg2Cl2).23 

 O eletrodo de trabalho é aquele no qual as reações de interesse ocorrem 

e são específicos para determinadas situações, que possibilitam a medida do 

sinal elétrico como uma variável analítica.24 Seu potencial varia de forma 

controlada, podendo ser linear ao longo do tempo, em relação ao eletrodo de 

referência.6,25 Quando este eletrodo é constituído de um eletrodo gotejante de 

mercúrio (EGM), a técnica voltamétrica é denominada Polarografia. Porém eles 

evoluíram bastante, sendo hoje encontrados como materiais de eletrodos metais 

puros e ligas, materiais compósitos e pastas. Atualmente, há ainda a aplicação 

de matérias nanoestruturados visando obtenção de melhorias na sensibilidade, 

seletividade, estabilidade e outras características mais específicas de cada caso. 

O emprego de cada tipo de eletrodo de trabalho dependerá da zona de atuação 

que se pretende trabalhar, da natureza do analito e do potencial aplicado. 

Portanto, de forma geral, as características principais de um bom eletrodo 

de trabalho são que este seja inerte física e quimicamente na faixa de potencial 

aplicado e um bom condutor, para evitar o aumento das correntes não-

faradaicas, originadas de processos não eletroquímicos. 

O eletrodo de trabalho a ser utilizado depende de dois fatores: do 

comportamento redox do analito e das correntes residuais obtidas no intervalo 

de potencial avaliado. Também se deve considerar a janela de potencial de 

trabalho, a condutividade elétrica, reprodutibilidade da superfície, as 

propriedades mecânicas, o custo de fabricação, disponibilidade e a toxicidade.26 

 Em 1903, Kucera propôs o eletrodo gotejante de Mercúrio (EGM). Em 

1922, Heyrovsky iniciou o desenvolvimento de eletrodos de mercúrio para 

detecções eletroquímicas. Com este trabalho, em 1959, recebeu o Prêmio Nobel 

de Química, pois a partir deste poço de mercúrio desenvolveu-se a polarografia 

de corrente direta.27 Este eletrodo apresentava algumas vantagens, às quais 

ainda hoje são responsáveis pela imensa utilização de eletrodos de mercúrio. A 

renovação da gota a cada potencial aplicado é uma delas, já que evita problemas 

de contaminação e envenenamento do eletrodo.28 Outra vantagem é a 

reprodutibilidade do tamanho da gota, pois se não há mudanças em se tamanho, 

não há modificação nas respostas de corrente.29  
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Todas essas vantagens tornam o EGM o mais versátil e utilizado. 

Entretanto, mesmo com as diversas vantagens citadas, o eletrodo de mercúrio 

possui um fator limitante intrínseco ao material e determinante para utilização da 

técnica: sua zona de atuação compreende apenas potenciais catódicos, pois em 

potenciais positivos (E > 0) surge uma corrente anódica oriunda da oxidação do 

próprio mercúrio, de acordo com a reação abaixo:  

 

 

 

Além disso, é metal de elevada toxicidade.30 Assim, eletrodos sólidos, que 

possuem uma janela de potencial positiva têm considerável aplicabilidade em 

determinações analíticas. Nesse sentido, buscam-se eletrodos cujas superfícies 

podem ser facilmente renovadas e/ou modificadas. Alguns materiais que podem 

ser utilizados para a construção de eletrodos sólidos são: platina, ouro, carbono, 

irídio, ródio, paládio, níquel, ferro, cobre e tungstênio.  

Além disso, é atribuída a Adams (1958)31 a primeira utilização de um 

eletrodo feito de material compósito, o eletrodo de pasta de carbono. Uma 

discussão mais detalhada sobre eletrodos compósitos e com superfícies 

modificadas será dada adiante nesta introdução. 

Além dos eletrodos, a presença de um eletrólito na solução de medida é 

indispensável para que célula eletroquímica tenha contato elétrico entre os 

eletrodos e assim, funcione de forma adequada. Portanto, a adequação do meio 

reacional é também um parâmetro da voltametria que deve ser entendido e 

levado em consideração no planejamento dos experimentos. 

Os eletrólitos-suporte são escolhidos de forma a garantir a condutividade 

elétrica adequada ao sistema. Consistem em soluções de sais inertes, com 

concentrações elevadas (50-100 vezes acima das concentrações esperadas do 

analito), que também propiciam um tamponamento da força iônica e do pH 

requeridos. Além disso, demais propriedades relevantes para fenômenos 

interfaciais, tais como a viscosidade, densidade e tensão superficial do meio, são 

afetadas e controladas pelo eletrólito suporte. A adição do eletrólito suporte na 

solução contendo analito desempenha papel fundamental na velocidade com 

que as espécies se difundem no seio da solução.32 
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Na Figura 5, são demonstradas possíveis faixas de atuação conjugando-

se as características do eletrólito suporte e do eletrodo de trabalho. 

 

 

Figura 5. Faixas de potenciais para três tipos de eletrodo de trabalho diferentes 

tipos de eletrólitos- suporte.7  

 

1.1.3 VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 

Dentre os métodos conhecidos para estudar os processos de eletrodo, os 

de varredura de potencial são provavelmente os mais usados.33-36 A voltametria 

cíclica mostra-se particularmente eficiente quando se deseja conhecer a 

eletroatividade de compostos (especialmente moléculas biológicas), estudar a 

termodinâmica de processos redox, investigar reações químicas acopladas e 

estudar superfícies de eletrodos. A técnica também fornece informações a 

respeito da reversibilidade de um sistema. Além disso, ela é considerada uma 

importante técnica eletroquímica usada em Química Eletroanalítica.  

O funcionamento da técnica consiste basicamente na aplicação de uma 

variação de potencial linear na forma de uma onda triangular (Figura 6) a um 

eletrodo de trabalho, ocasionando reações de oxidação e redução na presença 

de espécies eletroativas na solução ou presentes na superfície do eletrodo.37 
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Figura 6. Variação de potencial na forma de uma onda triangular, em 

voltametria cíclica. 38 

 

Como mostra a Figura 6, um potencial inicial (Einicial) é selecionado e 

varrido linearmente (varredura direta), a uma velocidade constante em função do 

tempo, até alcançar um potencial final (Efinal) desejado. A partir daí, a direção da 

varredura é invertida em direção ao Einicial, e o ciclo é repetido quantas vezes 

forem necessárias, obtendo-se como resposta a tal perturbação um gráfico de 

“Corrente vs. Potencial”, denominado voltamograma cíclico (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Voltamograma cíclico, onde Ox representa a espécie oxidada, Red 

representa a espécie reduzida e “ne” o número de elétrons envolvidos. 38 

 

De acordo com o voltamograma cíclico da Figura 7, quando o potencial 

inicialmente aplicado é varrido para regiões mais positivas, ocorre a oxidação da 
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espécie eletroativa em solução com consequente aumento da corrente, gerando 

assim um pico anódico de corrente proporcional à concentração do analito em 

estudo. Posteriormente, em vez de estabilizar no topo do pico, a corrente passa 

a diminuir à medida que o potencial aumenta. Essa diminuição ocorre devido à 

diminuição da concentração do analito nas proximidades da superfície do 

eletrodo, que não consegue manter-se constante devido à lenta difusão da 

solução original.39 Quando Efinal é atingido, o potencial passa a ser varrido no 

sentido inverso. No caso de uma reação reversível, ou seja, uma reação que é 

suficientemente rápida para manter as concentrações de equilíbrio dos 

reagentes e produtos na superfície do eletrodo, os produtos que foram gerados 

no sentido de varredura direta são então reduzidos na varredura inversa, 

gerando assim um pico de catódico simétrico ao pico anódico.  

Em um sistema reversível, a velocidade da reação de transferência de 

carga é elevada (constante de velocidade superior a 10-1 cm-1) e apenas a etapa 

de transferência de massa controla o processo, ou seja, essa reação ocorre com 

velocidade suficientemente alta para estabelecer um equilíbrio dinâmico na 

interface do eletrodo.40 Nesse tipo de sistema, as varreduras na direção catódica 

e anódica originam o mesmo número de picos. A Figura 8 mostra um 

voltamograma cíclico representativo de um sistema reversível.  

 

 

Figura 8. Modelo de um voltamograma cíclico para um sistema reversível. 

Fonte: adaptado de Greff et al.41 
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Os sistemas irreversíveis são caracterizados por apresentar corrente 

controlada somente pela transferência de carga. Nesse tipo de sistema, a 

velocidade de transferência de carga é lenta comparada com a velocidade de 

varredura (ν), assim as concentrações das espécies oxidadas e reduzidas não 

serão mais funções apenas do potencial, de forma que esse não exibe, portanto, 

um comportamento que segue a equação de Nernst.40 Nesses sistemas 

costuma-se observar apenas o pico anódico, conforme pode ser visto na Figura 

9. Esse pico tende a deslocar-se com o aumento da velocidade de varredura. É 

importante ressaltar que ele é afetado pelo o coeficiente de transferência 

catódica (α) e pela velocidade de transferência de carga (ks).  

 

 

Figura 9. Modelo de voltamograma cíclico para um sistema irreversível. Fonte: 

adaptado de Brett et al.42 

 

Para sistemas considerados irreversíveis os critérios que devem ser 

observados são apresentados a seguir: 

  

 Ausência de pico (catódico) durante a varredura no sentido inverso;43 

 Relação linear entre a corrente de pico e a velocidade de varredura. Essa 

observação está associada ao processo de adsorção de reagente na 

superfície do eletrodo; 43, 44  

 O potencial de pico (Ep) varia com a velocidade de varredura.43, 45  

 

Existe ainda outra classificação dada às reações eletródicas, onde estas 

podem ser quasi-reversíveis. Nestas, a corrente é controlada tanto pela etapa de 

transferência de massa como pela etapa de transferência de carga e nesse caso 

a equação de Nernst é aproximadamente satisfeita.40 Geralmente, nesses 
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sistemas a reação pode ser reversível a baixas velocidades de varredura e 

irreversível em altas velocidades, de modo que o processo quasi-reversível é 

observado em valores de velocidade intermediários.44 

Uma característica comum que pode ser observada nos sistemas quasi-

reversíveis é a separação crescente entre Epa e Epc à medida que ocorre o 

aumento da velocidade de varredura, ou seja, o valor de ∆Ep varia com o 

aumento da velocidade.46 

A Figura 10 ilustra um voltamograma cíclico característico para um 

sistema quasi-reversível, comparado com o voltamograma de um sistema 

reversível. 

 

Figura 10. Voltamogramas cíclicos de um sistema reversível (-) e quasi-

reversível (--).42 

 

Para sistemas considerados quasi-reversíveis os principais critérios que 

devem ser observados são apresentados a seguir: 

 |ipa/ipc| = 1, se α = 1 

 Relação linear entre a corrente de pico e a velocidade de varredura, ip ~ v 

 Epc se desloca negativamente com o aumento de v 

 ∆Ep é maior do que 59/n mV 

 

1.2 ELETRODOS COMPÓSITOS 

 

As técnicas eletroanalíticas utilizam sensores eletroquímicos (eletrodos), 

específicos para determinadas situações, que possibilitam a medida do sinal 

elétrico como uma variável analítica. Do ponto de vista prático, torna-se 

interessante o uso de eletrodos cujas superfícies possam ser facilmente 
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renovadas e/ou modificadas, tornando assim o processo mais rápido, e o 

sistema, mais sensível, seletivo, robusto e estável. Evidentemente, nenhum 

material de eletrodo se apresenta perfeito, atendendo a todas as características 

ideais; o que fomenta o desenvolvimento de novos materiais, dependendo da 

aplicação que se tem por objetivo.47, 48 

Neste contexto, surgem os materiais compósitos que são misturas que 

consistem em dois ou mais componentes com propriedades diferentes e limites 

distintos entre elas. Basicamente, são homogêneos a níveis macroscópicos, 

apresentando, porém, nítida heterogeneidade quando as análises se aproximam 

de níveis microscópicos e atômicos.49,50 Tallman e Petersen (1990)51 definiram 

um eletrodo compósito como sendo “um material consistido de pelo menos uma 

fase condutora aglutinada por pelo menos uma fase isolante”. 

As vantagens dos compósitos no preparo de sensores são várias: a 

versatilidade na fabricação, nos tamanhos e nas formas; possibilidade de 

incorporação dos modificadores, facilidade de renovação de superfície sem 

perda de modificadores e dos outros componentes, assim como a viabilidade de 

sua aplicação em uma ampla faixa de pH e solventes.52 

As propriedades elétricas dos compósitos dependem da natureza de cada 

componente, suas quantidades relativas e sua distribuição. A resistência elétrica 

é determinada pela conectividade das partículas condutoras na matriz 

polimérica. As propriedades mecânicas dependem fundamentalmente da 

natureza da matriz polimérica. Portanto, pode-se notar que cada componente 

possui uma característica, enquanto o material compósito distingue em suas 

características químicas, físicas e mecânicas das apresentadas pelos 

constituintes isolados.53, 54 

 O eletrodo compósito mais conhecido é o eletrodo de pasta de 

carbono. Neste material, o carbono em diversas formas alotrópicas (p. ex. grafite, 

grafeno, fulerenos, nanotubos de carbono, carbono vítreo) é misturado com um 

polímero líquido e viscoso de forma a obter um eletrodo moldável, compacto e 

pouco solúvel em água. No entanto, devido à baixa resistência de polímeros 

líquidos, outros polímeros aglutinantes são utilizados. Neste sentido, podem ser 

encontrados trabalhos propondo o uso de PVC55,56,teflon57,58, polietileno59, 

poliestireno60, nafion61, acetato de celulose62,63,borracha silicone64, 65 e adesivo 

epóxi66,67. Além disso, foram observadas que algumas resinas epóxi e borrachas 
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de silicone podem também ser utilizadas em medidas eletroquímicas em meios 

orgânicos.68 

A utilização desses eletrodos se tornou muito importante na eletroanalítica 

devido a seu desempenho satisfatório na região anódica (na qual o mercúrio não 

apresenta comportamento satisfatório); e devido ao fato de apresentarem 

vantagens com relação aos eletrodos metálicos que durante a sua utilização 

podem formar filmes de óxido na superfície, gerando elevadas correntes 

residuais e levando a dificuldades na reprodução da área superficial.54 

A fase condutora mais amplamente utilizada é grafite. Contudo, para a 

fabricação dos EC, inúmeros compostos têm sido utilizados para fase 

aglutinante/isolante como a parafina, resina poliuretana, resina epóxi, polietileno, 

silicone, entre outros. Os compósitos de grafite apresentam elevada resistência 

intrínseca e baixíssimo tempo de relaxação, quando comparado com a escala 

de tempo dos eventos e processos eletroquímicos. Isto permite que parâmetros 

e detalhes sobre fenômenos de percolação através do sólido sejam 

negligenciados, sendo estes compósitos, por consequência, considerados 

resistores ideais.69-73 

A literatura apresenta diversas estratégias para o preparo de eletrodos à 

base de carbono, sendo exemplos clássicos os eletrodos de carbono pirolítico, 

de carbono vítreo (CG), e de fibras de carbono, além dos materiais compósitos 

que utilizam polímeros como aglutinantes.73 A fase polimérica do compósito 

confere viscosidade à pasta antes da cura, quando os materiais podem ser 

moldados em diferentes tamanhos e formas. Após a cura da fase polimérica, o 

compósito apresenta resistência mecânica, além de estabilidade em solventes 

não aquosos e aplicações em fluxo.53 

Um dos compósitos recentemente descritos para fins analíticos emprega 

poliuretana obtida a partir do óleo de rícino como fase isolante, obtendo-se, ao 

final, um material compósito sólido. Sua primeira descrição, em 2002, apresenta 

estudos quanto sua composição, proporções, intervalos úteis de potencial e de 

pH, sendo tal estudo inicial seguido por diferentes aplicações analíticas, 

abordadas a seguir.74 

Em resumo, o emprego de eletrodos compósitos pode ser vantajoso 

devido à fácil regeneração da superfície através de simples polimento, custo de 

fabricação relativamente baixo, boa durabilidade, resistência mecânica e/ou a 
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solventes não aquosos e possibilidade de imobilização no corpo do eletrodo (não 

somente na superfície). 

Visando melhorias em diferentes aspectos analíticos como seletividade, 

estabilidade e sensibilidade, modificações químicas e físicas têm sido 

estudadas. Eletrodos quimicamente modificados (EQM) podem ser obtidos por 

alterações superficiais diversas, tais como eletrodeposições, deposições por 

sorção física e/ou química, entre outros; neste caso, filmes de polímeros 

condutores, ou mesmo filmes metálicos ou de óxidos metálicos podem agir 

incrementando sensibilidade ou mesmo seletividade.75 Este tema, portanto, será 

abordado no item a seguir. 

 

1.3 ELETRODOS QUIMICAMENTE MODIFICADOS 

 

O termo eletrodo quimicamente modificado (EQM) foi inicialmente 

utilizado na Eletroquímica por MOSES et. al., em 1975, para designar eletrodos 

com espécies quimicamente ativas, convenientemente imobilizadas em sua 

superfície com o objetivo de pré-estabelecer e controlar a natureza físico-

química da interface eletrodo/solução.76 Em seu trabalho, Murray descreve a 

modificação química da superfície de eletrodos de SnO2 via organossilanos. 

Também em 1975 foi publicado um trabalho descrevendo a construção de um 

eletrodo quiral para eletrossíntese de álcoois a partir da redução de cetonas. 

Aminoácidos opticamente ativos foram covalentemente ligados à superfície de 

um eletrodo de carbono vítreo, via grupos carboxila.77 

A modificação do eletrodo normalmente confere a este características 

físico-químicas (reatividades, seletividade, etc.) do modificador, possibilitando 

assim o desenvolvimento de dispositivos com respostas adequadas para vários 

propósitos e aplicações, desde catálise de reações orgânicas e inorgânicas até 

a transferência de elétrons em moléculas de interesse.78 

O desenvolvimento desses sensores com características diferenciadas é 

uma área em crescimento e de grande interesse da eletroquímica e 

eletroanálise. Tal interesse deve-se à possibilidade de aplicar esses sensores 

em análises dos mais diversos tipos de amostras tais como ambientais, clínica e 

industrial.79 
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Além das vantagens já citadas, os EQM vêm sendo muito utilizados com 

o objetivo de diminuir o sobrepotencial que alguns analitos requerem para se 

oxidar ou reduzir, na tentativa de minimizar problemas de interferentes e 

estabilidade dos sensores durante as análises.80 Na minimização dos 

interferentes, filmes como de Náfion® ou acetato de celulose bloqueiam o acesso 

destes, com base na carga e/ou no tamanho, sendo permeável à espécie de 

interesse. 

Os EQM apresentam vários pontos positivos que podem ser vistos no 

resumo mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estudos realizados com EQMs. [Adaptado de LEAL et al81] 

METAS AÇÃO 

Imobilização de grupos funcionais (Cheek e 
Nelson, em 1964) 

Melhora da seletividade 
e sensibilidade 

Incorporação de catalisadores inorgânicos, ex.: 
ftalocianinas metálicas. (Jasinski, em 1965) 

Maior sensibilidade 

Incorporação de catalisadores biológicos, ex.: 
imobilização de glicose oxidase. (Updicke e Hicks, 

em 1967) 
Maior seletividade 

Utilização de filmes poliméricos, ex.: polipirrol 
(Diaz, em 1970) 

Estabilidade, 
seletividade 

Aparecimento da denominação Eletrodo 
quimicamente modificado, EQM (Murray e 

colaboradores, 1975) 

Definição de 
terminologia 

Micoreletrodos modificados (Fleischmann anos 80) Aplicação, in vivo 

Matrizes inorgânicas, ex.: eletrodo de sílica 
modificada (Miller, anos 80) 

Maior estabilidade 

Uso de membranas biológicas, ex.: membranas de 
fosfolipídeos (Miller e Millazo, em 1981) 

Melhora da 
estabilidade, tempo de 

vida 

Incorporação de aditivos (PEI e BSA) Maior sensibilidade e 
seletividade 

  

Existem várias formas de modificar a superfície do eletrodo base. A 

Tabela 2 traz um resumo dos métodos mais importantes utilizados para introduzir 

um agente modificador sobre o eletrodo base. 
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Tabela 2: Os métodos mais importantes utilizados para a introdução de um agente 

modificador sobre o eletrodo base, segundo Kubota. [Adaptado de Kubota et al82] 

MODIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Adsorção Incorporação simples e rápida de compostos em 
uma ampla gama de eletrodos base. 

Ligação covalente Incorporação de um vasto número de substâncias, 
de maneira estável, através da manipulação da 
reatividade dos grupos funcionais existentes na 

superfície do eletrodo. 

Filmes poliméricos Imobilização de policamadas da espécie ativa na 
superfície do eletrodo - Ampliação da reposta 

eletroquímica. 

Materiais 
compósitos 

Possibilidade de modificação interna do material 
eletródico. Exemplos: pasta de carbono, resina 

epóxi, poliestireno, etc. 

 

Dentre os métodos citados na Tabela 2, a técnica de filmes poliméricos 

permite a imobilização de muitas monocamadas da espécie ativa na superfície 

modificada, ampliando assim a resposta eletroquímica.  

Por sua vez, a adsorção consiste em um dos métodos mais simples, pois 

trata-se da dissolução do agente modificador em um solvente, seguida da 

aplicação desta solução na superfície do eletrodo.  

Já os materiais compósitos reúnem os eletrodos formados pela 

combinação de duas ou mais fases de diferentes ou igual natureza, do tipo 

inorgânico-inorgânico, orgânico-orgânico e inorgânico-orgânico. 

Portanto, o modificador pode ser escolhido de acordo com a necessidade 

de aplicação. Neste trabalho, será abordada a metodologia de utilização de 

filmes poliméricos conjugada à incorporação de nanopartículas metálicas como 

forma de modificação de eletrodos. 

 

1.3.1 Modificadores: Nanopartículas 

 

Não há uma definição internacional consensual do que é 

uma nanopartícula. Contudo, um resumo do novo documento PAS711, 

desenvolvido no Reino Unido, menciona: "Uma nanopartícula é um corpo tendo 

                                                           
1PAS71 - Esta Especificação Pública (do inglês Publicy Available Specification - PAS) foi comissionada pelo 

Departamento inglês de Comércio e Indústria (UK Department of Trade and Industry) - DTI) em 
colaboração com a Instituição Britânica de Padrões (British Standards Institution - BSI) com a finalidade 
de desenvolver e encorajar o uso de uma linguagem comum para as tecnologias de nanopartícula. 
Consultado em (www.bsi-global.com/en/), em abril de 2014. 

http://www.bsi-global.com/en/
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uma dimensão da ordem de 100 nm ou menor".81 Por ser uma área de pesquisa 

em pleno desenvolvimento, não há uma definição unanime de qual é exatamente 

o limite máximo para uma partícula ser considerada nano. O fato é que pouco se 

sabe sobre elas, e por isso, vários órgãos regulamentadores como IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry), ISO (International 

Organization for Standardization), estão se mobilizando para uma normatização 

destas caracterizações. 

Um dos parâmetros que podem comprovar o grande interesse em relação 

à ciência manométrica está relacionado ao crescente número de artigos 

científicos publicados nos últimos anos. A Figura 11 obtido no site web of 

Science, mostra o número de publicações com a palavra-chave “nanopartículas”. 

 

 

Figura 11. Número de publicações anuais com a palavra-chave 

“nanopartículas”. Fonte: (Dados do Web of Science® - 25/11/2013)  

 

Quando as nanopartículas são sintetizadas, sejam elas constituídas por 

metais nobres, materiais magnéticos, compósitos, entre outros, é necessário 

realizar uma série de experimentos de caracterização. Fatores como tamanho, 

forma, composição, carga elétrica superficial, cor, atividade catalítica e 

estabilidade são dados importantes para qualquer profissional envolvido em 

trabalhos com nanotecnologia. Dentre esses parâmetros e outros não citados, 

um dos mais importantes, certamente, é o tamanho das nanopartículas. Em 
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função da diminuição do tamanho, os nanomateriais apresentam uma área 

superficial gigantesca. Esta área superficial (em conjunto com o número de 

átomos superficiais), por sua vez, é responsável por diversas propriedades do 

mundo nanométrico.  

Portanto, é de consenso geral que o tamanho das nanopartículas é um 

fator de elevada importância não apenas para caracterização do material recém-

sintetizado mas, também, na definição de suas aplicações. Existem diversas 

técnicas para estimar o tamanho de nanopartículas; dentre elas, as mais 

utilizadas são: microscopia eletrônica, espalhamento dinâmico de luz, 

espectroscopia eletrônica.84 

As nanopartículas podem ser preparadas através de duas metodologias: 

a primeira é partir de um material em tamanho macroscópico que é dividido até 

que restem partículas de tamanho manométrico. Essa estratégia é 

chamada Top-Down. A segunda maneira é utilizar átomos e moléculas e uní-los 

até obter estruturas em dimensões nanométricas. Essa estratégia é 

chamada Bottom-up.85 

Devido ao seu pequeno tamanho, as nanopartículas têm uma alta relação 

de área de superfície/volume, resultando em uma alta reatividade e à 

necessidade de estabilização. Quando as partículas não são estabilizadas elas 

apresentam a tendência de fundir-se umas às outras, pelo processo de 

amadurecimento de Ostwald, até que uma partícula grande seja formada. Para 

estabilizar as nanopartículas, portanto, é necessário recorrer a alterações que as 

impeçam de se aproximar umas das outras o suficiente para unirem-se. 

Basicamente pode-se utilizar duas técnicas: estabilização estérica e 

estabilização eletrostática.86 Existem várias substâncias que podem ser 

utilizadas como passivantes, esses materiais apresentam diferentes estruturas 

que dependem da nanopartícula em estudo e da aplicação desejada ao material. 

Os passivantes mais comuns constituem-se de polímeros87, surfactantes88 ou 

moléculas orgânicas com grupamentos –SH, –OH, –NH.89-91 

No presente trabalho, as NP-Au foram estabilizadas com α-CD-tioladas. 

Para NP-Au, por exemplo, observa-se que os derivados de tiós (-SH) estão 

sendo bastante utilizados com esse fime92 permitindo ainda uma 

“funcionalização” da NP. 
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Em eletroanálise, o uso de nanoestruturas para o desenvolvimento de 

sensores voltamétricos é relativamente recente. Os primeiros registros datam do 

início dos anos 2000, onde alguns trabalhos relatam o emprego destes materiais 

para detecção de espécies como dopamina93 e norepinefrina94, utilizando 

nanopartículas de ouro como modificadores de eletrodos.  

Em relação às melhoras das propriedades em processos eletroquímicos, 

o aumento na velocidade do transporte de massa, é um dos processos mais 

interessantes para as aplicações analíticas. Assim, uma alta atividade catalítica 

e a melhora na relação sinal/ruído são observadas. Portanto, este eletrodo 

modificado pode se tornar muito mais sensível, seletivo e catalítico95,96. 

 

1.3.1.1 Nanopartículas de ouro e ciclodextrinas 

 

Ao longo das últimas décadas, as ciclodextrinas (CD) vêm despertando 

grande interesse na comunidade científica e na química de macromoléculas,97,98 

por pertencerem à família dos oligossacarídeos macrocíclicos, formarem 

complexos do tipo receptor-substrato servindo como um ambiente único para 

reações químicas99 e apresentarem a habilidade para formar complexos de 

inclusão com uma variedade de substâncias. Por estes motivos, as CD vêm 

sendo muito utilizadas em produtos industriais, tecnológicos e em métodos 

analíticos. Como os efeitos tóxicos podem ser eliminados ou reduzidos pela 

seleção da CD apropriada, as CD podem ser utilizadas como ingredientes de 

fármacos, em alimentos ou em cosméticos.98 

As CDs foram descobertas por Villiers99 em 1891, a partir da digestão de 

amido com Bacillus amylobacter. Apesar do trabalho pioneiro de Villiers, as CD 

foram primeiramente detalhadas por Schardinger100 em 1903, que descreveu o 

processo de preparação e isolamento das mesmas. Por isso, elas são também 

conhecidas, embora não seja recomendado pela IUPAC, como dextrinas de 

Schardinger101. Ele ainda teve o mérito de distinguir α e β-CD através da reação 

com iodo103. Um grupo composto por Freudenberg e outros estudiosos concluiu, 

na segunda metade da década de 30, que as CDs apresentam estrutura 

cíclica.102 
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As CD são formadas durante a ação de enzimas denominadas como CD 

glicosiltransferases (CGTases) sobre o amido103, sendo este o processo utilizado 

na produção industrial das mesmas.  

As mais importantes CD que apresentam ocorrência natural são as α-, β- 

e γ-CD, que possuem 6, 7 e 8 monômeros de glicose, respectivamente, como 

mostra a Figura 12. 

 

Figura 12. Estrutura das CD.104 

 

Do ponto de vista estrutural, as CD apresentam-se na forma de "cones 

truncados" com o lado mais largo formado pelas hidroxilas secundárias em C-2 

e C-3 e a face mais estreita constituída pelas hidroxilas primárias ligadas em C-

6, assim como mostra a Figura 13. 

 

Figura 13. Representação da estrutura tridimensional das CD, mostrando as 

características estruturais formadas pelo arranjo das unidades de glicose. 105 

 

A dimensão da cavidade é determinada pelo número de unidades de 

glicose constituintes da CD. Isto pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14. Estrutura e dimensões da cavidade das CD α, β e γ.105 

 

Esse arranjo estrutural das moléculas de glicose nas CD's possibilita a 

utilização desses compostos como hospedeiros na formação de complexos de 

inclusão. A presença de uma cavidade hidrofóbica e de grupos hidroxilas livres 

na parte externa da molécula permite a "dissolução" em meio aquoso de 

compostos (hóspedes) de baixa solubilidade. Esse aspecto molecular tem 

possibilitado a utilização de ciclodextrinas em diferentes áreas da ciência e 

tecnologia, sendo o principal domínio de aplicação a indústria farmacêutica, em 

função da possibilidade de obtenção de novos fármacos com propriedades 

físicas e químicas diferentes e o mesmo princípio ativo.106 Dos três derivados, a 

β-ciclodextrinas (β-CD) parece ser a mais vantajosa para a utilização 

farmacêutica como gente complexante, devido, entre outras propriedades, ao 

tamanho da cavidade, disponibilidade e baixo custo de fabricação.105 

Em eletroanalítica, o uso das CD reporta a formação de um complexo de 

inclusão, reconhecimento molecular e pré-concentração seletiva do analito no 

eletrodo.107 Essa formação de complexos de inclusão é interessante porque 

pode promover:107,108 

 interações intermoleculares entre as moléculas (reconhecimento 

molecular, discriminação quiral); 

 solubilização de substratos lipofílicos em meio aquoso; 

 estabilização de substâncias sensíveis; 

 sistemas de distribuição de drogas. 

  

Os sensores baseados em CD foram usados com bons resultados para a 

determinação de p-nitrofenol109,110, glicose111, α-fetoproteína112, dopamina113,114, 

catecol e xantana115,116, serotonina e dopamina117 e peróxido de hidrogénio118. 
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Na literatura são relatados alguns sensores com β-CD em sua composição que 

foram utilizados para a determinação de: ácido ascórbico em presença de ácido 

úrico119, catecol120, dopamina.121 

A literatura reporta, ainda, que os eletrodos modificados com CD 

permitem uma melhor eliminação das correntes capacitivas e de fundo e, 

portanto, a medição de sinais faradaicos menores torna-se mais fácil, ou seja, 

os sensores tornam-se mais sensíveis e seletivos.121,122 

Portanto, a utilização de CD tioladas para estabilizar as NP de ouro é uma 

alternativa que agrega as boas características das CD como modificadores em 

eletrodos, como mostrado nas referências da literatura, com a capacidade de 

dispersar essas NP de Au evitando que elas se reagreguem e percam as 

propriedades presentes apenas em escala nanométrica. 

 

1.3.2 Modificadores: filmes de acetato de celulose 

 

O crescente interesse para se explorar a síntese de derivados de celulose, 

assim como outras aplicações, é decorrente principalmente do fato da celulose 

ser proveniente de fonte renovável.123 De acordo com dados de 2005 da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Brasil 

é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e a sua produção é maior do que 

a dos quatro maiores produtores seguintes (Índia, China, Tailândia e Paquistão) 

juntos. Este aumento deve-se essencialmente ao crescimento da procura de 

álcool combustível.124 Por essa razão, vários artigos têm sido produzidos 

buscando alternativas para sua reciclagem. Por exemplo, a utilização da celulose 

para a produção de álcool pelo processo de hidrólise enzimática e hidrólise 

ácida, produção de compósitos e derivados celulósicos.125 

O acetato de celulose (AC) (Figura 15) é um dos derivados da celulose 

com maior importância comercial, principalmente devido às seguintes 

propriedades: é um polímero neutro, tem a capacidade de formação de filmes 

transparentes e tem um baixo custo.  
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Figura 15: Estrutura do acetato de celulose 125 

 

          O AC pode ser usado em processos de separação por membranas, tais 

como hemodiálise, nanofiltração e osmose reversa, matrizes para liberação 

controlada de fármacos, sensores e proteção de filmes ópticos, separação de 

gases e preparação de filmes de alumina.125 Outro interessante campo de 

aplicação do AC é a sua utilização como matriz para incorporação de polímeros 

condutores126 e macrociclos127-129. Além disso, blendas de AC e polianilina têm 

sido usadas para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e 

eletrocrômicos130-132, e eletrodos seletivos133. 

            O AC é produzido pela substituição dos grupos hidroxila das unidades de 

glicose por grupos acetila. Assim, pode se obter materiais com diferentes graus 

de substituição (GS). O GS (número médio de grupos acetila por unidades 

glicosídicas) pode variar de zero, para a celulose, até três para um triacetato.125 

             Os derivados acetilados da celulose podem ser produzidos por dois tipos 

diferentes de reações de acetilação: homogênea e heterogênea.123 Ambas as 

reações ocorrem geralmente através do uso de ácido acético como solvente, 

anidrido acético como agente acetilante, e ácidos sulfúrico e perclórico como 

catalisadores. Como consequência pode-se obter materiais com diferentes GS. 

             A principal diferença entre os dois métodos é que na acetilação 

heterogênea utiliza-se um agente não inchante, como o tolueno, que mantém a 

estrutura fibrosa da celulose. Na acetilação homogênea não se utiliza o tolueno 

e a celulose é solubilizada no meio reacional, o que causa mudanças na 

morfologia das fibras da celulose.134 

            A Figura 16 mostra o esquema da reação de acetilação da celulose. 
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Figura 16. Esquema de reação de produção do triacetato de celulose.135 

 

O acetato de celulose forma géis poliméricos (membrana polimérica) que 

apresentam a capacidade de confinar moléculas em um polímero insolúvel 

(Figura 17).  

 

Figura 17. Representação esquemática da encapsulação em matriz 

Referências na literatura mostram a utilização do acetato de celulose 

como filme de membrana polimérica para imobilização de enzimas em eletrodos 

modificados136 e também como filme de porosidade adequada para a 

incorporação de 2,6-diclorofenolindofenol em sensores eletroquímicos137. Este 

último trabalho evidencia inclusive o fato da seletividade dimensional que a 

matriz de acetato de celulose pode oferecer, por conta da exclusão por tamanho 

que a sua rede polimérica proporciona. 
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Neste trabalho, foi utilizado o método de encapsulação para reter as 

nanopartículas de ouro funcionalizadas no filme de acetato de celulose, que foi 

produzido utilizando a técnica de evaporação de solvente. 

 

1.3.3 Modificadores: filmes de quitosana 

 

Por volta de 1823, os pesquisadores Odier e Children relataram o 

isolamento da quitina a partir de múltiplos tratamentos com soluções de hidróxido 

de potássio concentrado. Na realidade foi isolado quitosana ao invés de quitina. 

No entanto, a quitosana foi descrita pela primeira vez em 1859 por Rouget. Este 

nome foi proposto em 1894 por Hoppe Seyler pelo fato de que esta substância 

possuía quantidade de nitrogênio igual a quitina.138 

A quitosana foi produzida industrialmente por volta de 1971, no Japão e 

EUA, países esses líderes do mercado mundial de quitosana. Por volta de 1993 

o Brasil também passou a comercializar quitina e quitosana em larga escala, 

sendo as empresas Polymar Indústria Comércio Exportação e Importação, 

situada em Fortaleza-CE e Kito Química Fina, localizada em Palhoça-SC 

referências na produção.139 

A quitosana é um polissacarídeo de cadeia linear, catiônico com a 

protonação (adição de prótons) do grupo amino (NH3
+), podendo ser obtido pela 

desacetilação da quitina, diferenciando-se desta em termos de proporção de 

grupos aminos e quanto à solubilidade.140-142 Sua estrutura está mostrada na 

Figura 18.  

 

Figura 18. Estrutura química da quitosana.139 
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A desacetilação da quitina é a forma de obtenção da quitosana. Ela leva 

à produção de copolímeros de composição e massa molar variável em função 

das condições e da extensão da reação. Assim, o termo quitosana abrange o 

conjunto de copolímeros que contém ao menos 50-60% de unidades 2-amino-2-

desoxi-D-glicopiranose (GlcN). Não há limites bem definidos em termos dos 

conteúdos de unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcNAc) e 2-

amino-2-desoxi-D-glicopiranose (glicosamida) para a distinção de quitina e 

quitosana, mas em função de suas composições distintas os polímeros exibem 

propriedades bem diferentes.  

Do ponto de vista prático é a solubilidade que permite a distinção mais 

simples e rápida, pois quitosanas são solúveis em soluções aquosas diluídas de 

vários ácidos (as soluções de ácido acético e clorídrico são as mais comumente 

empregadas), mas quitina não é solúvel nesses meios, sendo dissolvida apenas 

em poucos sistemas solventes.143 A Figura 19 mostra as diferenças estruturais 

entre a quitina e a quitosana. 

 

 

Figura 19. Diferenças entre as estruturas químicas da quitina e da quitosana.144 

             Dessa forma, a reprodutibilidade de características e de propriedades 

nem sempre se verifica, mesmo quando condições reacionais semelhantes são 

empregadas na desacetilação de quitina, visando à preparação de quitosana.145 

             Essa característica da quitosana de apresentar grupos amino livres 

aumenta a sua capacidade de reagir com várias moléculas, tornando o 

biopolímero com maior disponibilidade de grupos pendentes, podendo ser 

empregada tanto nas formas de pó, esferas ou filmes.142 Assim, os derivados da 

quitosana trazem boas características, tais como maior resistência em meio 
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ácido, menor hidrofilia, geração de estruturas densas ou porosas, redução da 

reatividade química do material preparado, além de outras.144 Estas vantagens 

fazem com que a quitosana possa ser utilizada em resinas trocadoras de íons 

(para efluentes industriais, por exemplo), liberação controlada de fármacos, na 

imobilização de enzimas ou células vivas e também para o desenvolvimento de 

biossensores. E é esta última aplicação o interesse deste trabalho. 

              As membranas de quitosana foram descritas e caracterizadas pela 

primeira vez por Muzzarelli et al.146 Elas são comumente usadas como barreira, 

imitando a pele, em sistemas de liberação de droga transdérmica, em rotina de 

controle de qualidade de testes de sistemas de fármacos147, na osmose 

reversa148, na pervaporação149 e na ultrafiltração150. Existem basicamente quatro 

métodos para a preparação de filmes de quitosana descritos na literatura151: 

evaporação de solvente, neutralização, cross-linking e gelificação ionotrópica. A 

técnica mais simples para a preparação das membranas de quitosana é a 

evaporação do solvente de uma solução de quitosana. Neste trabalho, foi 

utilizado o método de cross-linking, com a utilização de três diferentes tipos de 

agentes intercruzantes, como será descrito a seguir. 

 

 

1.3.3.1 Reticulação: Agentes intercruzantes (crosslink) 

A reticulação das cadeias poliméricas de quitosana, processo também 

denominado de reação de entrecruzamento, é um tipo de modificação química 

que visa unir suas cadeias poliméricas, ou ainda, ligar suas cadeias às de outros 

polímeros gerando redes poliméricas híbridas.152 Essas reações de reticulação 

visam prncipalmente modificar determinadas propriedades do biopolímero, tais 

como estabilidade química e térmica, rigidez estrutural, permeabilidade, cor, 

eficiência em quelação e capacidade de imobilização proteica e celular.153 A 

reticulação pode ocorrer por três métodos, basicamente: tratamento químico, 

tratamento físico e tratamento enzimático.154 

O tratamento físico pode ser térmico e por radiação gama (γ) ou radiação 

ultravioleta (UV). Estes tratamentos são usados para formar ligações 
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intermoleculares. Alguns estudiosos desenvolveram pesquisas de reação de 

reticulação pelo tratamento físico. Follain et al.155, por exemplo, reticularam 

filmes à base de blendas de amido de trigo nativo e PVA (álcool polivinílico) com 

radiação UV, usando benzoato de sódio como foto sensibilizador. Estes autores 

observaram que a modificação na distribuição molecular do amido, por adição 

de PVA e a reticulação com radiação UV, produz um aumento na tensão na 

ruptura do filme.154 

Em tratamentos enzimáticos, as reações de reticulação utilizam enzimas 

como agentes reticulantes. A enzima mais utilizada, segundo a literatura, é a 

transglutaminase. A reticulação com transglutaminase tem sido utilizada na 

formulação de filmes como biofilmes à base de gelatina de peixe e quitosana156, 

quitosana e proteína de soro de leite157, gelatina e caseína158, pectina e farinha 

de soja159, entre outras. Carvalho e Grosso (2004)160 diminuíram a solubilidade 

em 20% e a permeabilidade ao vapor de água em 35% de filmes de gelatina ao 

reticular com transglutaminase. 

Os processos de reticulação por tratamento químico são feitos através de 

ligações cruzadas, unindo permanentemente sítios reativos de cadeias 

poliméricas distintas, por ligações intermoleculares; ou mesmo regiões distintas 

de uma mesma cadeia por ligações intramoleculares.161 Para isso são utilizados 

agentes intercruzantes que são substâncias de baixa massa molar e grupos 

funcionais reativos, capazes de permitir a formação de ligações inter e 

intracadeias poliméricas.152 O tipo de agente intercruzante também determina as 

mudanças nas propriedades funcionais.  

Abreu et al144 fazem um levantamento bibliográfico de reagentes químicos 

já empregados como agentes de entrecruzamento da quitosana. Dentre muitos, 

Abreu cita a utilização de glutaraldeído, glioxal e epicloridrina, agentes químicos 

que foram utilizados como crosslinks no presente trabalho. A Figura 20 mostra a 

estrutura química destes reagentes. 
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Figura 20. Estruturas dos agentes intercruzantes utilizados neste trabalho. (a) 

epicloridrina; (b) glioxal; (c) glutaraldeído 

Por serem estruturas químicas diferentes, estas reagem de forma 

diferente com a quitosana. Empregando aldeídos bifuncionais como crosslinks 

(glioxal e glutraldeído), a reticulação ocorre via adição nucleofílica da amina da 

quitosana à carbonila dos agentes, levando à subsequentes reações de 

eliminação, formando as correspondentes aldiminas ou bases de Schiff. A Figura 

21 mostra o mecanismo proposto por Abreu et al.144 

Figura 21. Reticulação da quitosana com o emprego de Gioxal e Glutaraleído. 

Fonte: Adaptado de Abreu et al.144 

 

Por outro lado, ao realizar a reticulação com epicloridrina, o processo se 

inicia com uma reação de eliminação do haleto, seguida de abertura do anel 

epóxi. Ou seja, a hidroxila da quitosana é o grupo funcional que participa da 



52 
 

reação de entrecruzamento, diferente do primeiro caso que era o grupo amino. 

A Figura 22 mostra uma representação deste mecanismo. 

 

 

Figura 22. Reticulação da quitosana com o emprego de epicloridrina. Fonte: 

ABREU et al.144 

 

 

1.4 COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DE ALGUNS FÁRMACOS 

 

 A literatura é rica em métodos cromatográficos para a determinação de 

fármacos em fluidos biológicos e amostras ambientais. A principal vantagem das 

técnicas eletroanalíticas residiria na diminuição do custo das análises e na 

simplicidade de procedimentos, aliado aos baixos limites de detecção (uma vez 

otimizados os parâmetros de análise) e na geração de volumes menores de 

resíduos, em relação aos métodos cromatográficos e outros.162 

 A importância da determinação de fármacos por metodologias rápidas, de 

baixo custo, com baixa geração de resíduos e eficiente concentra-se, 

principalmente, na sua aplicação na área ambiental. A contaminação das águas, 
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por fármacos, pode ocorrer por diferentes fontes como esgotos domésticos e 

rejeitos industriais.  

Neste trabalho, procurou-se estudar o comportamento eletroquímico do 

antibiótico amoxicilina para futura aplicação eletroanalítica, Além disso, optou-se 

por utilizar o paracetamol, como um fármaco padrão, para observar a 

aplicabilidade dos eletrodos compósitos e quimicamente modificados na análise 

de fármacos. 

 

1.4.1 Amoxicilina 

 

  A amoxicilina (AMX) é um antibiótico de amplo espectro, que foi 

introduzido no mercado mundial em 1972 e está na lista dos fármacos essenciais 

da Organização Mundial da Saúde (OMS). A fórmula da AMX, d-(-)-alfa-amino-

p-hidroxibenzilpenicilina, é representada na Figura 23. 

 

 

Figura 23. Fórmula estrutural da amoxicilina162 

 

 A AMX é uma aminopenicilina semi-sintética do grupo betalactâmico e 

possui atividade antibacteriana contra muitos microorganismos gram-positivos e 

gram-negativos, agindo ao ligar-se em proteínas de ligação de penicilina, 

localizadas na membrana citoplasmática desses microorganismos. Alguns 

exemplos de microorganismos combatidos por ela são Proteus mirabilis, 

Escherichia coli, Haemophilus influenzae e sua eficácia vai desde tratamento de 

infecções respiratórias, até febre tifoide, dentre outras. 162,163 

A Farmacopéia Americana recomenda o método iodométrico para a 

determinação de penicilinas164 mas outros métodos clássicos são descritos na 

literatura, tais como a dessulfuração com chumbo e titulação com ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA).165 
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Técnicas eletroanalíticas utilizando eletrodo de membrana plástica 

amoxicilina-seletivo e transistor de efeito de campo íon sensitivo já foram 

apresentados, juntamente com procedimentos polarográficos envolvendo 

redução química de substâncias previamente oxidadas pela penicilina, seus 

derivados e produtos de hidrólise ácida ou básica. Estudos voltamétricos com 

eletrodos de ouro e platina também já foram relatados na literatura.166 

Segundo a literatura167, a determinação voltamétrica das penicilinas é 

limitada pela ausência de grupos eletroquímicos. A AMX é uma exceção por 

conta da presença do grupo fenólico eletroativo em sua estrutura. Apesar deste 

fato, a oxidação só acontece em condições ácidas.168,169 

 

1.4.2 Paracetamol 

 

 A utilização de analgésicos para alívio de dores remonta dos primórdios 

da história (cerca de 3000 a.C), onde utilizava-se plantas para esta finalidade. 

Com o avanço dos conhecimentos fitoquímicos a acetanilida foi introduzida na 

prática médica em 1886, sob o nome de antifebrina, por Cahn et al170, que 

acidentalmente descobriram sua ação antipirética. Porém esta substância se 

mostrou extremamente tóxica e na busca por alternativas o p-aminofenol e seus 

derivados, como o paracetamol, passou a ser testado. 

O paracetamol (acetaminofeno, N-acetil-p-aminofenol), cuja estrutura 

pode ser vista na Figura 24, foi primeiramente introduzida na medicina como 

antipirético e analgésico por Von Mering em 1893, mas só se tornou popular a 

partir de 1949, quando foi reconhecido como principal metabólito ativo tanto da 

acetanilida quanto da fenacetina.171 Ele vem sendo utilizado como analgésico 

por mais de 30 anos para alívio de dor e febre em adultos.  

 

 

Figura 24. Fórmula estrutural do paracetamol.172 
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O paracetamol vem sendo muito utilizado no Brasil principalmente por 

conta de sua consolidação como principal substituto dos salicilatos (ácido acetil 

salicílico, salicilato de sódio e salicilamida). Em caso de suspeita de dengue 

estes salicilatos favorecem o aparecimento de manifestações hemorrágicas, 

dando espaço, portanto, ao paracetamol.172 

Diante de sua extensa utilização e importância clínica, diferentes técnicas 

analíticas foram descritas para a determinação do paracetamol, tanto em 

formulações farmacêuticas quanto em fluidos biológicos, tais como: 

espectrofotometria de absorção molecular na região do visível, 

quimiluminescência, espectrofluorimetria, FIA/amperometria, cromatografia, 

cromatografia eletrocinética micelar, voltametria de pulso diferencial, voltametria 

cíclica, voltametria de redissolução adsortiva, entre outras.173 

Muitos relatos sobre procedimentos eletroquímicos para a determinação 

de paracetamol em diversos tipos de amostra são encontrados na literatura174-

179, principalmente por serem atrativos do ponto de vista da simplicidade, baixo 

custo de instrumentação e facilidade de miniaturização. Por outro lado, a 

dificuldade operacional e a baixa seletividade dos sensores propostos é o que 

atualmente limita a utilização destas técnicas na indústria farmacêutica. Neste 

sentido, busca-se cada vez mais a construção de sensores modificados que 

respondam às características do sistema proposto.179 

Galvez et al.180 desenvolveram um sistema FIA para a determinação de 

paracetamol com detecção biamperométrica. Dois pares redox (Fe(II)/Fe(III) e 

VO3
-/VO2

+) foram estudados com indicadores redox considerando a seletividade 

desses sistemas em relação a excipientes e antioxidantes contidos nas 

formulações farmacêuticas.  

Vieira et al.181 desenvolveram um procedimento baseado na formulação 

do produto da oxidação do paracetamol empregando a enzima peroxidase 

extraída do pepino (Cucúrbita pepo) imobilizada em um eletrodo de pasta de 

carbono. 

Wang et al182 propuseram a modificação covalente da superfície de um 

eletrodo de carbono vítreo com L-cisteína para a determinação de paracetamol. 

O método de modificação do eletrodo é baseado na eletrooxidação de aminas 

aos seus cátions radicais análogos para formar uma ligação covalente estável 
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entre o átomo de nitrogênio da amina e os grupos funcionais do eletrodo de 

carbono vítreo. A presença do filme de L-cisteína na superfície do eletrodo 

facilitou a transferência eletrônica, diminuiu o potencial de pico e aumentou 

significativamente a corrente de pico anódico. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo geral 
 

Considerando a facilidade de preparo e manipulação dos eletrodos 

compósitos a base de grafite (fase condutora) e resina epóxi (fase isolante), este 

projeto teve como principais objetivos preparar, modificar e otimizar esse tipo de 

eletrodo a fim de expandir suas possíveis aplicações analíticas a fármacos, 

explorando possibilidades de determinação sem prévia separação ou 

tratamento. Características como o seu baixo custo, a rápida renovação de 

superfície, a possibilidade de emprego em diferentes formas e tamanhos e a 

aplicabilidade em diversos ambientes e valores de pH foram motivadores do 

projeto. 

2.2. Objetivos Específicos 

Os estudos foram precedidos de otimizações nas proporções entre fase 

isolante e condutora, visando obter materiais mais adequados sob aspecto físico 

e mecânico a fim de favorecer a confecção e selagem dos sensores.  

Após isto, etapas de modificação na superfície foram realizadas para fins 

de melhorias analíticas, sendo estas: (1) fixação de filmes orgânicos de acetato 

de celulose ou quitosana, empregando para este último diferentes agentes 

intercruzantes (glioxal, glutaraldeído ou epicloridrina) a fim de otimizar a fixação 

do filme; e (2) incorporação de nanopartículas de ouro. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

3.1 Preparo dos eletrodos compósitos 

 

Para produzir os eletrodos compósitos, foram utilizados como molde o 

corpo cilíndrico de seringas de insulina (BD Ultra-Fine®). Um das faces do 

êmbolo foi desgastada e um fio de cobre (1 mm de diâmetro) foi conectado a fim 

de fechar o contato elétrico. O material compósito (grafite em pó + resina epóxi) 

foi inserido no corpo da seringa e o êmbolo foi utilizado para empurrar, compactar 

e retirar o excesso de material (Figura 25).  

 

Figura 25. Representação esquemática do preparo dos eletrodos compósitos. 

 

Aplicou-se cola de prata sobre a superfície do êmbolo exposta ao 

compósito. Utilizou-se grafite em pó (tamanho da partícula entre 2-20 μm - Sigma 

Aldrich®) e resina epóxi (vendido comercialmente como pré-polímero e 

catalisador – Avipol®) em diferentes proporções para estudo de otimização do 

compósito.  



59 
 

O pré-eletrodo artesanal foi levado a um torno mecânico, onde 

permaneceu pressionado por aproximadamente um dia (Figura 26). Após isto, 

foi adicionada resina epóxi no corpo da seringa a fim de se completar todo 

espaço restante, conferindo ao eletrodo maior resistência mecânica e 

finalizando-se sua selagem. 

 

 

 

Figura 26. Período de cura do eletrodo no torno mecânico. 

 

 Ao final do tempo de cura do compósito, a superfície do pré-eletrodo 

artesanal foi polida com o auxílio da politriz e um acabamento final foi feito com 

lixa de carbeto de silício 1200. 

 

3.2 Preparo das NP de ouro funcionalizadas com α-ciclodextrinas tioladas 

 

 As nanopartículas de ouro foram sintetizadas e cedidas pelo Laboratório 

de Química Supramolecular e Nanotecnologia (LQSN), sob liderança da Prof. 

Dr. Célia Ronconi, a qual agradecemos a colaboração. Maiores informações 

sobre seu preparo e caracterização podem ser obtidas no Anexo 1. 

 

3.3 Preparo dos EQM 

 

3.3.1 Filmes de acetato de celulose com e sem α-CDAu 

 

O estudo de otimização para a modificação dos eletrodos com filmes de 

acetato de celulose foi feito variando a proporção do acetato da solução 
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modificadora. Preparou-se soluções estoque de 1,0% e 5,0% em acetona. Para 

isto, com o auxílio de um agitador magnético, dissolveu-se sob constante 

agitação quantidade suficiente de acetato de celulose na acetona. 

Após preparadas as soluções, gotejou-se 10 µL sobre a superfície do pré-

eletrodo artesanal. Esperou-se tempo suficiente para total secagem do filme, 

cerca de 15 minutos, e então gotejou-se outra alíquota de 10 µL da solução, 

totalizando assim 2 camadas de acetato de celulose. 

Para os filmes contendo nanopartículas, foi necessário gotejar sobre o 

eletrodo, após as duas camadas de acetato de celulose, 10 µL de uma solução 

de α-CDAu 1250 ppm. Esta foi preparada dissolvendo-se 2 mg (±0,1 mg), 

pesadas em balança analítica com precisão de 0,1mg, de α-CDAu em 1600 µL 

de acetona. 

A Figura 27 mostra a superfície do eletrodo pós deposições. 

 

 

Figura 27. Superfície do eletrodo modificado com acetato de celulose 

 

 

3.3.2 Filmes de Quitosana com e sem α-CDAu 

 

 Uma solução estoque de quitosana 1% (m/m) foi preparada dissolvendo-

se 50 mg (±0,1 mg) de quitosana em pó (quitosana massa molecular média, 

Sigma-Aldrich®), pesadas em balança analítica com precisão de 0,1mg, em 5 mL 
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de solução de ácido acético 1% (v/v), previamente preparada; essa mistura foi 

levada à agitação por 3 h em temperatura ambiente (~25°C) até completa 

dissolução.  

 

 Para os filmes contendo nanopartículas, foi acrescido à solução estoque 

de quitosana uma massa de 2 mg (±0,1 mg), pesadas em balança analítica com 

precisão de 0,1mg, de α-CDAu (para cada 1600 µL de solução - 1250 ppm).  

 

 Para os filmes de quitosana, foram utilizados 3 diferentes tipos de agente 

intercruzante para estudos de otimização: (a) glioxal (40% v/v, Sigma-Aldrich®); 

(b) glutaraldeído (25% v/v Merck®); e (c) epicloridrina (99% v/v, Sigma-Aldrich®). 

Soluções foram preparadas a partir do conteúdo comercial, com a concentração 

necessária. 

 Os pré-eletrodos artesanais foram mantidos em posição vertical e todas 

as soluções foram depositadas, com o auxílio de uma micropipeta automática (1-

100 µL, Eppendorf Research®), conforme sequência mostrada da Figura 28. 
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Figura 28. Esquema representativo das etapas de modificação dos pré-

eletrodos artesanais 

10 µL de solução estoque de quitosana (com ou sem NP) 
Secar por aproximadamente 1h 

10 µL de solução de NaOH 0,02 mol L-1. 
Secar por aproximadamente 40 min. 

Rinsar com água destilada 

10 µL de solução de tampão fosfato (pH=7) 
Secar por aproximadamente 40 min. 

10 µL de solução de 
Glioxal 2,0% (v/v) 

ou 
Glutaraldeído 2,5% (v/v) 

Secar por aprox. 1h 

10 µL de solução de 
Epicloridrina 2,5% (v/v) 

Secar por aprox. 2h 

Repetir 2x 

Repetir 2x 
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A Figura 29.b mostra uma gota depositada sobre o pré-eletrodo durante 

a etapa de modificação da superfície. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (a)                                                 (b) 

Figura 29. Etapas de preparo do EQM. (a) suporte para deposição dos filmes 

nos eletrodos; (b) gota depositada durante o intervalo de tempo de secagem 

 

A Figura 30 mostra uma comparação entre a superfície do pré-eletrodo 

artesanal e a superfície do eletrodo, já modificada com o filme.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   (b) 

Figura 30. Superfície dos eletrodos (a) antes da modificação; (b) após 

modificação com o filme 
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3.4 Determinação da área eletroativa dos eletrodos e aquisição de dados 

 

 A área eletroativa de cada eletrodo foi determinada experimentalmente 

pelo emprego de voltametria cíclica com hexacianoferrato (III) de potássio, 

K3[Fe(CN)6], utilizando-se uma célula de três eletrodos (Figura 31). O eletrodo 

do trabalho foram todos os eletrodos compósitos quimicamente modificados 

elaborados, o de referência um eletrodo de prata-cloreto de prata e o contra-

eletrodo um eletrodo de platina. Foi utilizado o potenciostato com módulo 

integrado para espectroscopia de impedância eletroquímica Ivium 

Technologies®, modelo CompactStat, controlado por um microcomputador 

portátil, via software IviumSoft®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (a)                                                        (b) 

Figura 31. Esquema de aquisição de dados: (a) montagem da célula com três 

eletrodos utilizada nas medidas da esquerda para a direita: eletrodo de 

referência, eletrodo auxilixar e eletrodo de trabalho; (b) potenciostato 

CompactStat (Ivium Technologies®). Fonte: www.ivium.nl/Products 

 

 

 3.5 Testes de estabilidade dos filmes 

 

Os filmes modificadores das superfícies do eletrodo compósito artesanal 

foram caracterizados quanto à estabilidade eletroquímica. Para isto, foram 

realizados ensaios de resistência a diferentes valores de pH. Para isto, os 
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eletrodos selecionados foram submetidos à voltametria cíclica de uma solução 

sonda de hexacianoferrato (III) de potássio, K3[Fe(CN)6] em diferentes valores 

de pH, abrangendo assim desde pH ácido, até pH básico. 

 

 

3.6 ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE O COMPORTAMENTO 

ELETROQUÍMICO DE ALGUNS FÁRMACOS 

 

3.6.1 Amoxicilina 

 

Para a determinação de amoxicilina, uma solução estoque de 

concentração igual à 10-2 mol L-1 foi preparada com amoxicilina (Pharmanostra®, 

Itália) em álcool etílico absoluto. Após isto, esta foi diluída para uma solução de 

concentração igual a 10-4 mol L-1, utilizando solução tampão acetato (pH = 4,5). 

Esta solução foi submetida a análise por voltametria cíclica, com ciclos de -1,0 

até +1,0 V (vs Ag|AgCl), utilizando os diferentes eletrodos de trabalho 

confeccionados e selecionados para análise da viabilidade de utilização. 

 

3.6.2 Paracetamol 

 

Para a avaliação de paracetamol, 20 mg (±0,1 mg) de paracetamol 

(Pharmanostra®, Itália) foram pesadas em balança analítica com precisão de 

0,1mg e dissolvidas em solução tampão de acetato (pH = 4,5) sob agitação 

constante. O conteúdo foi avolumado para um balão volumétrico de 100,0 mL e 

esta solução foi submetida a análise por voltametria cíclica, com ciclos de -1,5 

até +1,5 V (vs Ag|AgCl), utilizando os diferentes eletrodos de trabalho 

confeccionados e selecionados para análise da viabilidade de utilização. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Prepraro do pré-eletrodo compósito: proporção grafite/resina epóxi 

 

 A resina epóxi é vendida comercialmente como pré-polímero e 

catalisador, para que, através de uma reação química, este polímero seja 

formado no momento do uso. A reação de formação e a estrutura da resina epóxi 

estão apresentadas na Figura 32.  

 

 

Figura 32. Reação de polimerização da resina epóxi. Fonte: MANO, E.B.183 

 

A primeira etapa do trabalho, como já mencionado anteriormente, 

consistiu em obter a melhor proporção entre grafite e resina epóxi para definir a 
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composição do compósito. A Figura 33 mostra os resultados de área eletroativa 

obtidos para as diferentes proporções grafite/epóxi. 

 

 

Figura 33. Histograma da área eletroativa para as diferentes proporções 

grafite/epóxi 

 

 Para fins de comparação, é importante mencionar que a área geométrica 

dos eletrodos, calculada simplesmente por πr2, era de aproximadamente 0,07 

cm2 para as seringas utilizadas. 

 O histograma mostra que o eletrodo com 80% de grafite (m m-1) foi o que 

apresentou maior área eletroativa. Isto é justificado pela maior quantidade de 

fase condutora presente nesse compósito. Porém, dois fatores contribuíram para 

que esta proporção não fosse utilizada para elaborar os eletrodos compósitos. 

A primeira delas diz respeito à falta de reprodutibilidade no seu preparo, 

mostrado pela magnitude dos desvios da área média encontrada já que quanto 

menor a proporção de fase aglutinante maior a dificuldade de homogeneização. 

Além disso, um fator ainda mais importante, diz respeito às propriedades 

mecânicas desta mistura. A menor proporção de fase isolante (fase polimérica) 

não permite que o compósito apresente resistência, deixando este frágil e 

quebradiço, impossibilitando a sua utilização como eletrodo. 
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A exclusão da composição de 55% grafite (m m-1) deve-se, 

principalmente, pela falta de sinal satisfatório, já que a proporção de fase 

condutora é baixa. As proporções de 70% e 75% grafite (m m-1) foram excluídas 

também pela falta de reprodutibilidade observada. 

Assim, entre a proporção de 65% e 60% (m m-1), a primeira foi escolhida 

para dar prosseguimento ao trabalho, pois, além de apresentar maior 

reprodutibilidade, a resistência mecânica da mistura mostrou-se mais 

satisfatória, conjugando bons resultados de área eletroativa com a facilidade de 

moldagem. 

 

 

4.2 Caracterizações iniciais das NP de ouro. 

 

Conforme mencionado, as nanopartículas foram sintetizadas pelo 

Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia (LQSN), sob liderança 

da Prof. Dr. Célia Ronconi. Portanto, as informações de caracterização podem 

ser obtidas no Anexo I. 

 

 

4.3 Caracterizações dos filmes 

 

 Os eletrodos modificados com filmes de quitosana ou de acetato de 

celulose, com ou sem nanopartículas em ambos os casos, foram caracterizados 

por voltametria cíclica, com ciclos entre -0,2 E +0,8 V e com as seguintes 

velocidades de varredura (V s-1): 0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,05/ 0,075/ 0,08/ 0,1.  

 Destes voltamogramas, foram retiradas informações como correntes de 

pico anódico e catódico e potenciais de pico para assim obter características dos 

eletrodos como aumento ou diminuição da área eletroativa, reversibilidade e/ou 

adequação do eletrodo à varredura (através do afastamento dos picos), entre 

outras. 

 A área eletroativa de cada eletrodo foi calculada segunda a equação 5 

utilizando o par redox [Fe(CN)6]-4/[Fe(CN)6]-3 como sonda eletroquímica, assim 

como mostra a equação da reação química a seguir: 
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K3[Fe(CN)6]   +   K+   +   e-     K4[Fe(CN)6] 

 

Este par eletroquímico é escolhido por possuir coeficiente de difusão 

conhecido e mobilidade iônica para ambas as espécies (reduzida e oxidada) 

muito próximas. Segundo a literatura183, o coeficiente de difusão do Fe(CN)6
-3, 

em KCl 0,5 mol L-1, é 7,7 x 106 cm2 s-1. 

 

 4.3.1 Acetato de celulose 

 

 Como mostra a estrutura do acetato de celulose na revisão bibliográfica 

(Figura 15), este polímero é bastante inerte, já que as hidroxilas originadas da 

estrutura da celulose são acetiladas para formar o acetato. Portanto, a formação 

do filme modificador é feita por simples deposição do polímero sobre a superfície 

do eletrodo, já que o acetato de celulose se apresenta como uma rede bastante 

entrelaçada, sem a necessidade, portanto, de gentes intercruzantes para formar 

o filme. 

Diante disto, utilizou-se a técnica de evaporação de solvente (acetona) 

para formar os filmes, trabalhando-se com dois valores de concentração da 

solução: 1% e 5% de acetato de celulose em acetona (m v-1). Além disso, para 

cada uma dessas concentrações, foram também preparadas modificações 

também com as nanopartículas de ouro funcionalizadas. A concentração de 5% 

em acetona (m v-1) foi indicada pela literatura134 e a de 1% (m v-1) foi uma 

alternativa à referência. 

A Figura 34 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos para as 2 variações 

de eletrodos feitos a partir do acetato de celulose. 
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Figura 34. Voltamogramas cíclicos dos ECEG modificados com diferentes 

teores de acetato de celulose em KCl 0,5 mol L-1, K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e 

velocidade de varredura de 30 mV s-1 

 

Pode-se observar que o filme formado com solução de 5% de acetona 

apresenta corrente de pico maior do que o formado com a solução de 1%. Uma 

justificativa encontrada para o fato observado refere-se à maneira com a qual o 

filme se formou em cada caso. Com uma solução menos concentrada, o filme foi 

depositado por igual sobre a superfície do ECEG, formando uma espécie de 

barreira, onde as cadeias de acetato de celulose formaram uma rede polimérica 

impermeável, inclusive à espécies eletroativas. 

Por outro lado, o filme obtido com a solução de 5% em acetona (m v-1) 

apresentou-se como um filme menos homogêneo após a evaporação da 

acetona, permitindo assim a entrada de espécies eletroativas através das 

imperfeições da superfície da camada de acetato de celulose. Este fato pode ser 

ratificado experimentalmente, já que o filme feito com solução de 5% apresentou-

se como uma superfície irregular, ao contrário do filme de 1%, que apresentou-

se com uma superfície bastante homogênea, assim como pode ser visto na 

Figura 35. 
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                             (a)                                                     (b) 

Figura 35. Comparação entre as superfícies dos eletrodos (a) ECEG-AC(5%) e 

(b) ECEG-AC(1%) 

 

É importante salientar que as correntes de resposta, tanto para o filme de 

1% quanto para o de 5%, são menores do que para o ECEG. Isto vai de acordo 

com o esperado, já que o acetato de celulose funciona como uma barreira física 

para espécies químicas, inclusive eletroativas. Assim, as espécies eletroativas 

terão uma área superficial menor para realizar suas transferências de elétrons, 

diminuindo a corrente de pico característica do processo redox. 

As Figuras 36 e 37 mostram os voltamogramas cíclicos obtidos para os 

eletrodos modificados com filmes de acetato e com nanopartículas de ouro 

incorporadas. 

 

Figura 36. Voltamogramas cíclicos dos ECEG modificados com AC 1% e NP de ouro 

em KCl 0,5 mol L-1, K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de varredura de 30 mV s-1 



72 
 

 

Figura 37. Voltamogramas cíclicos dos ECEG modificados com AC (5%) e NP 

de ouro em KCl 0,5 mol L-1, K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de varredura 

de 30 mV s-1 

 

 De forma geral, pode-se observar que apenas o filme com 5% de acetato 

de celulose + NP apresentou melhor corrente de resposta do que o ECEG, sendo 

portanto a única dentre as modificações feitas que apresentou resposta favorável 

na sensibilidade. Porém, as outras modificações não podem ser descartadas 

quanto à possibilidade de maior seletividade para determinados analitos.  

Observa-se que a adição das NP-Au traz um aumento significativo à 

resposta eletroquímica do sistema nos dois casos (1% e 5%). Além disso, a 

melhora no sinal obtida no eletrodo de 5% de acetato foi bastante alto, tornando 

este resultado satisfatório, já que apresenta maior corrente de resposta do que 

para o ECEG. 

Sendo assim, o eletrodo ECEG-AC (5%)-CDAu foi o eletrodo modificado 

com acetato escolhido para ser utilizado nas etapas posteriores, tanto de testes 

de resistência, quanto estudo dos fármacos. Portanto, procedimentos para 

análise de reprodutibilidade foram feitos e podem ser analisados na Figura 38 e 

na Figura 39. 
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Figura 38. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG AC (5%)-CDAu em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura 

diversas, após subtração do branco  

 

 

 

Figura 39. Relação entre a corrente e a (√v) para o ECEG AC-(5%)-CDAu 

 

Eles mostram claramente que a corrente de resposta do eletrodo está 

diretamente relacionada com a raiz quadrada da velocidade de varredura, assim 

como sugere a equação (5), para sistemas reversíveis, indicando assim uma 

transferência de massa controlada por difusão.  
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A Tabela 3 mostra os potenciais de pico anódico e catódico, as correntes 

de pico correspondentes e as áreas eletroativas calculadas para cada um dos 

eletrodos modificados com acetato apresentados nas discussões acima. 

 

Tabela 3. Potenciais dos picos anódico e catódico, correntes de pico e área 

eletroativa calculada para os eletrodos com diferentes agentes intercruzantes 

para filmes de AC com e sem modificação de NP-Au. 

ELETRODO EA (V) EC (V) ∆E IA (A) IC (A) IA / IC A (cm2) 

AC (1%) 0,285 0,205 0,080 3,29E-06 2,99E-06 1,10 0,0035 

AC (1%)-NANO 0,340 0,150 0,190 1,04E-05 8,62E-06 1,08 0,1030 

AC (5%) 0,285 0,205 0,080 7,81E-06 8,08E-06 0,97 0,0079 

AC (5%)-NANO 0,290 0,205 0,290 6,25E-05 6,91E-05 0,97 0,0655 

*Área geométrica do eletrodo aprox. 0,07 cm2. Condições: KCl 0,5 mol L-1, 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de varredura de 30 mVs-1. 

 

 A principal informação que se pode observar nos resultados da Tabela 3 

é o crescimento da área eletroativa nos eletrodos com NP incorporadas. Esta 

característica pode ser relacionada com a área superficial das nanopartículas, 

que, provavelmente, é a propriedade que intensifica a sensibilidade do eletrodo. 

 

 

4.3.1.1 Efeito do pH sobre o eletrodo ECEG-AC(5%)-CDAu 

 

 O efeito do pH foi estudado por meio da análise do voltamograma cíclico 

do eletrodo que, nos resultados mostrados anteriormente, demonstrou ser o que 

apresenta melhor resposta. Para isso, este foi exposto a diferentes meios 

tamponados, com diferentes valores de pH e a resposta obtida pode ser vista na 

Figura 40. 
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Figura 40. Estudo do efeito do pH sobre o eletrodo ECEG-AC(5%) - CDAu com 

voltamogramas cíclicos empregando tampões com diferentes pHs com 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de varredura de 30 mV s-1. 

 

A partir da Figura 40, pode-se observar que em valores de pH ácidos e 

alcalinos a corrente de resposta do eletrodo ECEG-AC(5%)-CDAu pode ser 

considerada nula, já que não há perfil de pico presente. Este resultado sugere 

que o efeito da modificação do pH para este eletrodo traz respostas não 

satisfatórias.  

Uma possível explicação para este fato pode ser dada considerando que, 

provavelmente, as espécies hidroxila (OH-) e/ou hidrônio (H3O+) interagem com 

sítios eletroativos que existem na superfície deste eletrodo, deixando-o assim, 

inativo. 

 

4.3.2 Quitosana 

 

Diferente do que foi feito para depositar o filme de acetato de celulose, 

para os filmes de quitosana foi utilizada a metodologia de utilização de agentes 

entrecruzantes, já que os filmes resultantes apresentam grandes vantagens, 

como já mencionado na revisão bibliográfica. Utilizou-se neste trabalho três 

diferentes agentes de reticulação: glioxal, glutaraldeído e epicloridrina. 
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Cada um desses agentes interage com a Chit de uma forma particular, já 

que esta, assim como já mencionado anteriormente, possui sítios amino e 

hidroxila capazes de reagir e/ou interagir com diferentes moléculas. Portanto, 

para cada agente de cross-link, um resultado particular foi obtido. A Figura 41 

mostra os voltamogramas cíclicos obtidos para cada modificação do ECEG. 

 

 

Figura 41. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG com diferentes tipos de 

entrecruzamento em KCl 0,5 mol L-1, K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de 

varredura de 30 mV s-1 

 

De forma geral, pode-se observar que o filme modificado com GO foi o 

que apresentou menor corrente de pico. Além disso, o filme modificado com GA, 

apesar de apresentar resultado mais satisfatório do que o obtido com GO, ainda 

apresentou corrente de pico inferior ao ECEG. E, finalmente, o filme modificador 

de EPIC foi o único que melhorou a resposta de corrente de pico quando 

comparado ao ECEG. 

Esses resultados serão discutidos em detalhe adiante. Além disso, as 

informações referentes às modificações com as NP também serão discutidas. 

 

 

4.3.2.1 Glioxal 

 

Como pode se observar no mecanismo proposto por Abreu144, Figura 21, 

após a adição nucleofílica forma-se uma ligação covalente entre as cadeias 
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poliméricas e o distanciamento entre essas cadeias pode ser determinado pelo 

tamanho do agente intercruzante. Dessa forma, quanto menor for o agente 

intercruzante, maior será a interação entre as cadeias e, portanto, mais a rede 

polimérica formada torna-se impermeável à água e a outras espécies, inclusive 

as eletroativas. 

Sendo o glioxal uma substância química de estrutura molecular pequena, 

assim como mostra a Figura 20 na revisão bibliográfica, ele promoveu uma 

intensa interação entre as cadeias poliméricas, entrecruzando-as mais 

efetivamente (Figura 42). Por isso, as espécies eletroativas terão uma área 

superficial menor para realizar suas transferências de elétrons, diminuindo a 

corrente de pico característica do processo redox. 

 

 

Figura 42. Possível mecanismo de entrecruzamento da Chit com GO.144 

 

A Figura 43 mostra a comparação entre o ECEG modificado com Chti-

GO; ECEG modificado com Chit-GO-(α-CDAu), e o eletrodo sem filme (ECEG). 
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Figura 43.  Voltamogramas cíclicos empregando ECEG (A) eletrodo sem filme; (B) 

ECEG modificado com filme de Chit-GO e (C) ECEG modificado com Chit-GO-CDAu, 

em K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidade de varredura de 30 mV s-1 

 

Pode-se observar que mudanças nas correntes após a modificação com 

as NPs (CDAu) são observadas apenas na região de potencial negativo. Este 

resultado mostra que a área eletroativa do ECEG-Chit-GO se modifica devido 

aos grupos eletroativos disponíveis na quitosana. Desta forma, sugere-se que as 

NPs interagem com o filme através desses grupos. Segundo Pauliukaite et al184, 

o grupo amino –NH2 é o mais provável desses grupos eletroativos. 

As Figuras 44 e 45 mostram os voltamogramas obtidos em diferentes 

velocidades de varredura, antes e após a adição dos modificadores. 

 

 

Figura 44. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG de Chit-GO em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura diversas (mV s-1): (a) 10, (b) 

20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100; após subtração do branco  
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Figura 45. Voltamogramas Cíclicos do ECEG do Chit-GO-CDAu em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1, KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura diversas 

(mV s-1): (a) 10, (b) 20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100 após subtração do 

branco.  

 

Comparando-os, é possível observar que a área eletroativa do ECEG 

modificado apenas com Chit-GO é maior do que a do ECEG-Chit-GO modificado 

com NPs (CDAu). Isto pode ser explicado pelo fato de que na presença das NPs, 

os grupos amino –NH2 disponíveis da quitosana estão presentes em menor 

quantidade para interação, já que, como sugerido anteriormente, eles é que 

interagem com as NPs. 

A Figura 46 mostra que o ECEG – Chit – GO apresenta um 

comportamento quasi-reversível controlado por difusão, observado pela 

dependência entre a corrente e a raíz quadrada da velocidade de varredura. 
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Figura 46. Relação entre a corrente e a (√v) para o ECEG Chit-GO. 

 

Para o filme de Chit-GO-CDAu houve dificuldade em se determinar as 

correntes de pico devido à deformidade dos voltamogramas. Além disso, esta 

deformidade sugere uma lenta cinética de transferência de elétrons para este 

tipo de eletrodo. 

 

 

4.3.2.2 Glutaraldeído 

 

Segunda a literatura144, o glutaraldeído é um dos aldeídos bifuncionais 

mais utilizados como agente de entrecruzamento no preparo de eletrodos 

modificados. O mecanismo de entrecruzamento é o mesmo do apresentado para 

o GO, sendo que a única diferença está no fato de que a ligação entre os 

aldeídos apresenta mais três unidades de -CH2. Desta forma, é esperado que a 

rede polimérica formada seja menos intercruzada e, portanto, as correntes de 

resposta para o GA sejam melhores do que para o GO. A Figura 47 mostra os 

voltamogramas cíclicos obtidos como resultado para o eletrodo modificado com 

GA e NP. 
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Figura 47. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG (A) eletrodo sem filme; 

(B) ECEG modificado com filme Chit-GA (C) ECEG com Chit-GA-CDAu, em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidade de varredura de 30 

mVs-1 

 

 

O eletrodo reticulado com GA e com NPs incorporadas ao filme 

apresentou um ótimo resultado. Comparando com os outros agentes 

intercruzantes utilizando, este foi o que apresentou maior melhoria, já que 

passou de uma situação onde a corrente de resposta era menor do que a do 

eletrodo sem filme e após a adição dos modificadores passa a ser maior que a 

do eletrodo sem qualquer filme. 

As Figuras 48 e 49 apresentam os voltamogramas em diferentes 

velocidades de varredura.  
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Figura 48. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG Chit-GA em K3[Fe(CN)6] 

5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura diversas (mV s-1): 

(a) 10, (b) 20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100; após subtração do branco.  

 

 

Figura 49. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG do Chit-GA-CDAu em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura 

diversas (mV s-1): (a) 10, (b) 20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100; após 

subtração do branco.  
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É possível observar neste caso, assim como nos filmes reticulados com 

GO, que os picos obtidos para os eletrodos com NP incorporadas estão 

ligeiramente deformados. Isto sugere também uma lenta cinética de 

transferência de elétrons na presença das NP de ouro. 

Além disso, observa-se a relação de proporção entre a raiz quadrada da 

velocidade de varredura com o da corrente de resposta do sistema, o que pode 

ser comprovado na Figuras 50. 

 

 

       (a) 

 

    (b)  

Figura 50. Relação entre a corrente e a (√v) para o eletrodo (a) ECEG 

Chit-GA.e (b) ECEG Chit-GA-CDAu 
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De forma geral, é possível observar que a simples adição do filme 

reticulado com GA não gerou melhoria significativa na resposta do ECEG. 

Apenas com a adição de nanopartículas o crescimento da corrente de resposta 

é significativo. 

 

 

 

4.3.2.3 Epicloridrina 

 

 Ao contrário do GO e da GA, o mecanismo de entrecruzamento com a 

quitosana que a EPIC assume utiliza os grupamentos hidroxila, -OH, da 

quitosana para criar ligações covalentes entre as unidades de quitosana, assim 

como mostra a Figura 51. 

 

 

Figura 51. Possível mecanismo de entrecruzamento da Chit com EPIC.144 

  

Isto faz com que os grupos amino da quitosana fiquem livres. E, apesar 

deste não ser o único sítio ativo da quitosana, é o mais susceptível a processos 

eletroquímicos (redução e oxidação). Desta forma, as respostas eletroquímicas 
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obtidas com os filmes modificados com a EPIC apresentam os melhores 

resultados, assim como pode ser visto na Figura 52. 

 

 

Figura 52. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG (A) eletrodo sem filme; 

(B) ECEG modificado com filme de Chit reticulado com EPIC; (C) ECEG com 

Chit-EPIC-CDAu, em K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidade 

de varredura de 30 mVs-1 

 

Tanto para os filmes reticulados com EPIC quanto para os filmes com NP 

incorporadas, os resultados são bastante satisfatórios. Além disso, pode-se 

observar que a adição das nanopartículas de ouro fez com que a amplitude da 

corrente medida crescesse aproximadamente 60%. 

As Figuras 53 e 54 mostram os voltamogramas em diferentes velocidades 

de varredura pra os filmes com e sem NP. 
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Figura 53. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG-Chit-EPIC em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura 

diversas (mV s-1): (a) 10, (b) 20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100; após 

subtração do branco.  

 

 

Figura 54. Voltamogramas cíclicos empregando ECEG-Chit-EPIC-CDAu em 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 em KCl 0,5 mol L-1, e velocidades de varredura 

diversas (mV s-1): (a) 10, (b) 20, (c) 30, (d) 50, (e) 75, (f) 80 e (g) 100; após 

subtração do branco. 
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Diferente dos outros casos, observa-se deformação dos picos nos dois 

casos, tanto para os eletrodos sem NP, quanto para os que as CDAu foram 

incorporadas. Isto sugere, portanto, uma lenta cinética de transferência de 

elétrons para ambos os filmes, apesar da melhor resposta eletroquímica. 

 

Além disso, observa-se a relação de proporção entre a raiz quadrada da 

velocidade de varredura com o da corrente de resposta do sistema, o que pode 

ser comprovado na Figura 55. 

 

 

      (a) 

 

    (b) 

Figura 55. Relação entre a corrente e a (√v) para o eletrodo (a) ECEG Chit-

EPIC e o (b) ECEG Chit-EPIC-CDAu. 
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A Tabela 4 mostra os potenciais de pico anódico e catódico, as correntes 

de pico correspondentes e as áreas eletroativas calculadas para cada um dos 

eletrodos modificados com quitosana apresentados nas discussões acima. 

 

Tabela 4. Potenciais dos picos anódico e catódico, correntes de pico e 

área eletroativa calculada para os eletrodos com diferentes agentes 

intercruzantes para filmes de quitosana sem e com modificação de 

nanopartículas de Ouro. 

ELETRODO EA (V) EC (V) ∆E IA (A) IC (A) IA / IC A (cm2) 

Chit-GO 0,330 0,205 0,125 3,15E-05 3,48E-05 0,91 0,0538 

Chit-GO-CDAu 0,305 0,070 0,235 3,01E-06 3,38E-06 0,89 0,0052 

Chit – GA 0,340 0,210 0,130 8,56E-06 8,32E-06 1,03 0,0129 

Chit-GA-CDAu 0,285 0,190 0,095 5,12E-06 5,07E-05 1,01 0,0784 

Chit-EPIC 0,350 0,155 0,195 4,32E-05 4,49E-05 0,96 0,0695 

Chit-EPIC-CDAu 0,310 0,185 0,125 6,47E-05 5,97E-05 1,08 0,0923 

*Área geométrica do eletrodo aprox. 0,07 cm2. Condições: KCl 0,5 mol L-1, 

K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de varredura de 30 mVs-1. 

 

 

 Os resultados quantitativos da Tabela 4 ratificam o aumento da área 

eletroativa ao incorporar as NP nos eletrodos reticulados com GA e EPIC. Em 

contrapartida, pode-se notar a diminuição no caso do GO, pelos possíveis 

motivos anteriormente já discutidos. 

Além disso, conjugando aos resultados mostrados nos gráficos de 

corrente de pico versus raiz quadrada da velocidade de varredura com os dados 

da Tabela 4, pode-se sugerir que as reações eletródicas nesses ECEG 

modificados não seguem um mecanismo reversível. As características que 

ratificam esta hipótese são, principalmente, o fato de que EC varia negativamente 

com o aumento da velocidade de varredura e também o fato do valor de ∆E ser 

maior do que 59/n mV.  

Portanto, a corrente nesse caso é controlada tanto pela etapa de 

transferência de massa como pela etapa de transferência de carga e, sendo 

assim, a equação de Nernst é aproximadamente satisfeita. 
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 4.3.2.4 Efeito do pH sobre o eletrodo Chit- EPIC- CDAu 

 

 Assim como no caso dos filmes de acetato, o efeito do pH foi estudado 

por meio da análise do voltamograma cíclico do eletrodo que, nos resultados 

mostrados anteriormente, demonstrou ser o que apresenta melhor resposta. 

Para isso, este foi exposto a diferentes meios tamponados, com diferentes 

valores de pH e a resposta obtida pode ser vista na Figura 56. 

 

 

Figura 56. Estudo do efeito do pH com voltamogramas cíclicos empregando 

tampões com diferentes pHs com K3[Fe(CN)6] 5 mmol L-1 e velocidade de 

varredura de 30 mVs-1. 

  

 A partir da Figura 44, pode-se observar que a resposta do eletrodo Chit-

EPIC-CDAu se altera bastante com o pH do meio. Para valores de pH básicos, 

as correntes de resposta são significativamente baixas, sugerindo inativação dos 

sítios eletroativos na presença excessiva de íons hidroxila (OH-).  

Por outro lado, para valores de pH ácidos, mesmo havendo variação das 

correntes de pico, a modificação mais significativa é o fato de que os potenciais 

de pico, catódico e anódico, sofrem muita alteração. Portanto, a presença 

excessiva de íons hidrônio (H+) no meio modifica, de alguma forma, o sítio 

eletroativo do eletrodo em estudo, levando este a interagir de forma diferente, 

gerando assim, provavelmente, novos eventos eletroquímicos. Além disso, a 
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deformação dos picos sugere que o evento eletroquímico apresenta lenta 

cinética de transferência de elétrons. 

É importante salientar a constatação de que o filme de quitosana não é 

resistente em meio ácido, já que durante estas análises ele foi totalmente 

destruído. Foi possível fazer apenas um ciclo nas análises em pH = 3,5, já que, 

logo após isto, o filme se desprendia do ECEG. 

 

 

4.4 ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE O COMPORTAMENTO 

ELETROQUÍMICO DOS FÁRMACOS 

 

 A fim de dar aplicabilidade aos eletrodos propostos e estudados, foram 

escolhidos dois fármacos de ampla utilização para avaliar a possibilidade de 

estudos eletroquímicos. A amoxicilina (antibiótico) e o paracetamol (antipirético 

e analgésico) foram analisados, de forma adequada, utilizando os eletrodos que 

apresentaram melhores resultados nos estudos de otimização, sendo estes: 

ECEG-AC (5%)-CDAu, para os filmes modificados com acetato de celulose; e o 

ECEG-Chit-EPIC-DCAu, para os filmes modificados com quitosana. 

Os resultados encontrados estão detalhados nas próximas seções.  

 

 

4.4.1 Amoxicilina 

 

 Assim como mencionado na revisão bibliográfica, a AMX apresenta o 

grupo fenólico que a torna susceptível a ocorrência de eventos eletroquímicos. 

Porém, uma importante observação feita por Bergamini et al163 aponta para o 

fato de que a oxidação deste sítio ativo ocorre apenas em condições ácidas. 

Desta forma, não foi possível realizar a análise da AMX com o eletrodo Chit-

EPIC-DCAu, já que o filme modificador não suportou as condições químicas do 

meio necessárias ao estudo eletroquímico. 

 O teste com o eletrodo ECEG-AC(5%)-CDAu foi realizado, já que o filme 

de acetato apresentou resistência no meio utilizado para a análise. A Figura 57 

mostra o voltamograma cíclico obtido neste caso. 
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Figura 57. Voltamograma cíclico empregando ECEG-AC(5%)-CDAu em 

amoxicilina 10 mmol L-1 em tampão acetato (pH = 4,5) e velocidade de 

varredura de 30 mV s-1.  

 

 É possível notar que nenhum pico, de oxidação ou redução, foi observado. 

Portanto, o eletrodo ECEG-AC(5%)-CDAu não se mostrou eficiente na análise 

da AMX. 

 Na procura de explicações para o baixo desempenho do filme proposto 

na análise de AMX, algumas referências foram encontradas nas quais a análise 

eletroquímica, utilizando eletrodos modificados, sendo aplicadas à determinação 

de AMX, eram citadas. 

Especialmente, Santos et al186 propõem um eletrodo de carbono vítreo, 

modificado com ácido poliglutâmico reticulado com glutaraldeído, que 

apresentou resultado satisfatório na determinação de AMX.  Sua proposta é fazer 

com que a AMX, sendo pouco eletroativa, torne-se susceptível à análise 

eletroquímica ao interagir com o filme de ácido poliglutâmico. A explicação 

baseia-se no fato de que, em pH ácido (pH = 4,5), a AMX encontra-se na forma 

de zwitteríon (pH = 5), onde o grupamento carboxílico encontra-se desprotonado 

e o grupo amino encontra-se protonado. Sendo assim, esses grupamentos 

amino protonados interagem com os grupamentos carboxílicos livres do filme 

(pka = 4,07), facilitando assim a oxidação da AMX. 

Portanto, é fácil perceber que o filme modificador tem o papel de viabilizar 

a determinação eletroquímica da AMX em condições mais brandas. Neste 
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contexto, o filme de acetato de celulose não é a opção correta para isto, visto ser 

este apenas uma barreira física já que este polímero é bastante inerte. Nem 

mesmo a adição de NP, como mostra o resultado, contribuiu para melhorar a 

resposta do eletrodo para a AMX.  

 

 

 

4.4.2 Paracetamol 

 

O estudo eletroquímico do paracetamol segue um mecanismo de 

oxidação proposto por Van Benschoten et al187, em 1983 e é atualmente bastante 

aceita na literatura (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Mecanismo proposto para a oxidação eletroquímica do 

paracetamol.188 

  

Neste mecanismo proposto, a molécula de paracetamol (I) é 

eletroquimicamente oxidada num processo que envolve a perda de dois elétrons 
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e dois prótons, produzindo a espécie intermediária N-acetil-quinoneimina (II). Em 

valores de pH maiores ou igual a 6, a espécie (II) é estável na forma 

desprotonada. Em soluções mais ácidas essa substância é imediatamente 

protonada produzindo a espécie (III) menos estável, porém eletroquimicamente 

ativa, que produz rapidamente a forma hidratada (IV), eletroquimicamente 

inativa, que se converte, finalmente, a benzoquinona. 

 Diante disso, primeiramente estudou-se o comportamento voltamétrico do 

paracetamol utilizando o ECEG-Chit-EPIC-CDAu. A Figura 59 mostra o 

voltamograma cíclico obtido nesta análise. 

 

 

Figura 59. Voltamograma cíclico empregando ECEG-Chit-EPIC-CDAu em 

paracetamol 5 mmol L-1 em tampão acetato (pH = 4,5) e velocidade de 

varredura de 30 mVs-1. 

 

 Analisando o voltamograma cíclico obtido para o ECEG sem nenhuma 

modificação, pode-se observar um pico anódico em +0,9 V, que pode ser 

atribuído à oxidação do paracetamol, levando à formação da N-acetil-

quinoneimina, conforme descrito anteriormente. 

 O comportamento voltamétrico obtido com o eletrodo modificado, Chit-

EPIC-CDAu, também mostra o pico anódico, porém com pequeno 

deslocamento, sendo portanto atribuído em +0,8 V. Além disso, pode-se 

observar a presença de um pico catódico, em +0,1 V.  
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 Como é possível observar, por simples inspeção no voltamograma, estes 

eventos podem ser considerados irreversíveis e, portanto, atribuiu-se o pico 

catódico à formação da espécie (IV) do mecanismo mostrado, que ocorre através 

de um processo de redução eletroquímica.  

 De forma geral, portanto, pode-se observar que o filme modificador, 

apesar de levar a uma menor sensibilidade no pico anódico, possibilitou a 

ocorrência de um segundo evento eletroquímico que não ocorre na presença 

apenas do eletrodo compósito de grafite-epóxi.  

O comportamento voltamétrico do paracetamol utilizando o AC (5%)-

CDAu pode ser visto no voltamograma cíclico mostrado na Figura 60. 

 

 

Figura 60. Voltamograma cíclico empregando ECEG-AC (5%)-CDAu em 

paracetamol 10 mmol L-1 em tampão acetato (pH = 4,5) e velocidade de 

varredura de 30 mVs-1. 

 

O voltamograma mostra que o pico característico da oxidação do 

paracetamol, em torno de +0,9 V, não é observado ao utilizar-se o eletrodo 

modificado com AC e NP. Isto sugere que o eletrodo com filme modificador e NP 

leva a uma diminuição da seletividade para a ocorrência deste evento 

eletroquímico. Portanto, o eletrodo ECEG apresenta melhor resultado frente ao 

paracetamol.  
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Por outro lado, um pico correspondente à redução está presente. Este fato 

sugere que a presença deste pico, que aparece tanto ao utilizar o eletrodo 

modificado com Chit-NP, quanto com o eletrodo modificado com AC-NP, está 

relacionada com as nanopartículas. Portanto, provavelmente, a utilização das 

nanopartículas de ouro estabilizadas com ciclodextrinas tioladas favorece a 

ocorrência deste segundo evento eletroquímico durante estudo do paracetamol 

(+0,1V), que poderia ser utilizado como alternativa para a determinação 

qualitativa e também quantitativa deste fármaco.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 Diante de todas as vantagens apresentadas na Introdução sobre a 

Eletroanálise, nosso Grupo de Eletroquímica e Eletroanalítica da UFF vem 

criando e desenvolvendo alternativas funcionais na área de Eletroanalítica. O 

presente trabalho explorou a elaboração de eletrodos artesanais compósitos de 

grafite, de baixo custo e fácil preparo, como alternativa econômica e de grande 

viabilidade técnica para a aplicação à análise de fármacos. Neste caso, foram 

elaborados diferentes eletrodos compósitos quimicamente modificados com 

filmes de quitosana e acetato e com NPs incorporadas. 

 Até a presente etapa da pesquisa, as modificações em estudo que 

apresentaram melhor resultado quanto à melhora na sensibilidade dos eletrodos 

compósitos foram: (1) o filme de quitosana reticulada com epicloridrina e com 

incorporação de nanopartículas de ouro estabilizadas em ciclodextrina tioladas; 

e (2) o filme de acetato de celulose com incorporação de nanoparículas de ouro 

estabilizadas em ciclodextrina tioladas. 

 Os eletrodos de melhor resposta citados acima não foram ainda aplicados 

à análise de AMX, um antibiótico de ampla utilização. As conclusões retiradas 

dos resultados e discussões mostrados ao longo desse texto resumem-se, 

basicamente, ao fato de que o filme modificador para análise de AMX deve 

funcionar como uma espécie de “catalisador” eletroquímico desta molécula e, 

portanto, deve apresentar grupos funcionais capazes de interagir com 

esta.Portanto, o filme de quitosana ainda é uma alternativa viável a esta 

aplicação, sendo necessárias algumas alterações. Uma possível mudança, que 
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está em andamento nas pesquisas do Grupo, é a utilização de mais agente de 

reticulação a fim de melhorar a resistência deste filme em meio ácido, necessário 

à análise de AMX. 

Além disso, conclui-se também que o filme de acetato de celulose com 

incorporação de nanoparículas de ouro estabilizadas em ciclodextrina tioladas 

diminuiu a seletividade do eletrodo ECEG para o paracetamol, já que o pico 

correspondente ao evento anódico não está mais presente ao utilizar o eletrodo 

modificado como sensor. 

 Diante de todos os resultados mostrados pode-se concluir que o emprego 

das NPs mostrou-se como alternativa satisfatória para a modificação de 

eletrodos. Tanto a sensibilidade quanto a seletividade dos filmes sofreram 

alterações na presença das nanopartículas de ouro estabilizadas em 

ciclodextrinas tioladas, mostrando que este é um caminho que merece maior 

detalhamento. 
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