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RESUMO 

 

As técnicas eletroquímicas são uma ótima ferramenta utilizada na indústria química 

para detecção, determinação e quantificação do analito. Os métodos eletroanalíticos são 

baseados na medida de alguma propriedade elétrica da solução analisada. Sensores são 

dispositivos analíticos utilizados nas linhas de processo na indústria cujo objetivo é fornecer 

informações químicas e/ou físicas de um sistema através da conversão destas informações em 

sinais elétricos. São aplicados em diversas áreas como controle de processos, controle de 

qualidade, planta piloto, monitoramento e segurança ambiental, etc. A voltametria é uma 

técnica eletroquímica que se baseia nos fenômenos que ocorrem na interface da superfície de 

um eletrodo e a solução analisada. Existem diversas técnicas voltamétricas de análise e a 

escolha da técnica adequada vai depender de quão quantitativa e qualitativa devem ser as 

informações obtidas sobre o analito. O estudo sobre os materiais que compõem os eletrodos é 

essencial no desempenho de um sistema eletroquímico. Eletrodos compósitos são produzidos 

a partir de uma mistura de parafina e grafite, na qual a parafina é a fase isolante e o grafite é a 

fase condutora. Para utilização desse eletrodo, a área eletroanalítica precisou ser calculada e 

então algumas modificações foram feitas para melhorá-la. A estabilidade do eletrodo também 

foi estudada, tanto em termo de degradação em frente a altas temperaturas, quanto em termos 

de degradação em frente ao tempo. Para melhoria na detecção do analito, alguns 

aprimoramentos foram estudados, tais quais: pH, janela de varredura, concentração do analito, 

variáveis de varredura do potenciostato e entre outras. Como analito, vitaminas do complexo 

B, piridoxina e riboflavina, foram estudas em solução tampão de acetato de sódio (pH = 4,2) 

usando a técnica de onda quadrada, mais conhecida com SWV.  

 

 

Palavras chaves: Eletrodo compósito, parafina, grafite, eletroquímica, piridoxina, 

riboflavina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The electrochemical techniques are a great tool used in the chemical industry to detect, 

determine and quantify the analyte. The electroanalytical methods are based on measuring 

some electrical property of the analyzed solution. Sensors are analytical devices in the process 

lines used in industry whose purpose is to provide chemical and/or physical information of a 

system by converting such information into electrical signals. They are applied in areas such 

as process control, quality control, pilot plant, environmental monitoring and security, etc. 

The voltammetry is an electrochemical technique that is based on the phenomena occurring at 

the surface of an electrode interface and the solution analyzed. There are several voltammetric 

techniques of analysis and the choice of the appropriated technique will depend on how 

quantitative and qualitative information should be obtained. The study of the materials that 

the electrodes are made is critical for the performance of an electrochemical system. 

Composite electrode is made with a mixture of paraffin and graphite, where paraffin is the 

isolation phase and graphite is the conductive phase. The electroanalytical area needs to be 

calculated to improve the detection and to know the improvement that will be necessary to be 

done to make a good electrode. The stability of the electrode also was studied, which was 

made to know how electrode suffers when it is exposed to high temperature and long 

exposure time. To improve the detection, some developments were studied, such as: pH, 

windows potential, variables that are related to potentiostat scan and etc. As analyte, vitamins 

B complex, pyridoxine and riboflavin, were studied in buffer solution of sodium acetate (pH = 

4,2) using the analytical technique of square wave. 

 

 

Keywords: Composite electrode, paraffin, graphite, electrochemistry, pyridoxine, riboflavin.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nesse presente trabalho, abordaremos algumas técnicas analíticas, em especial as 

técnicas eletroanalíticas, que serviram de ferramentas para testar nosso eletrodo em uma 

análise feita numa solução complexa de vitaminas do complexo B. Os dados apresentados 

nesse projeto, já foram previamente publicados pelo nosso grupo de pesquisa.  

 

A eletroquímica é um fenômeno químico que está associado com a separação de 

cargas. Normalmente essa separação está associada à transferência de carga eletrônica, na 

qual pode ocorrer heterogeneamente na superfície de um eletrodo ou homogeneamente na 

solução. Para manter o equilíbrio na solução e manter o equilíbrio eletrônico, transferência de 

carga acorre em direções opostas, garantido assim a estabilidade da solução. Quando a soma 

da energia em dois eletrodos é negativa a energia liberada pode ser aproveitada (bateria). Já 

quando a soma é positiva é necessária ser fornecida energia externa, para promover a reação 

no eletrodo, o qual vai converter quimicamente substâncias (eletrólise). Como visto acima, a 

reação que acontece na interface do eletrodo é heterogênea, ou seja, acontece entre uma fase 

liquida (solução) e uma fase tipicamente sólida (eletrodo). O eletrodo pode agir de duas 

maneiras, como fonte (redução) ou receptor (oxidação) de elétrons transferidos da ou para a 

solução (BRETT & BRETT, 1993).  

 

As técnicas eletroquímicas podem ser consideradas uma ótima ferramenta para ser 

utilizada na indústria química, visto que possuem características vantajosas como uma 

seletividade considerável na determinação do analito, custo moderado e portabilidade. A 

versatilidade do método também merece ser ressaltada, uma vez que as reações eletródicas 

podem ser controladas modificando o eletrodo-solução e/ou selecionando o potencial aplicado 

na célula eletrolítica. Atualmente os detectores amperométricos tem recebido bastante atenção 

pelos pesquisadores, pois com o avanço tecnológico foi possível a fabricação de eletrodos 

cada vez menores, com maior seletividade e menores custos (LOWINSOHN & BERTOTTI, 

2006). 

 

As técnicas eletroanalíticas se utilizam de propriedades elétricas que são capazes de 

serem mensuradas, como a corrente elétrica, potencial elétrico e carga. Utilizando essas 

técnicas é possível quantificar o analito em uma cela eletroquímica e essa análise pode ser 

relacionada a algum parâmetro químico do analito. A utilização desse método oferece várias 
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vantagens, tais quais, especificidade e seletividade da análise que é dependente do potencial 

de oxirredução do analito. A seletividade na detecção do analito depende também do material 

que foi utilizado para produzir o eletrodo, outra vantagem é que se pode detectar o analito em 

baixas concentrações (PACHECO et al., 2013). 

 

A eficiência das técnicas eletroanalíticas depende de vários fatores, mas um dos mais 

importantes são os sensores que serão empregados para coletar as informações do meio que 

estará sendo analisado. Estes dispositivos possuem algumas particularidades que os 

distinguem dos métodos instrumentais tradicionais. Eles estão se tornando cada vez mais 

seletivos, sensíveis, precisos, portáteis e acessíveis. Devido a isso, vários tipos de sensores 

estão sendo desenvolvidos para serem utilizados em grandes escalas ou tentar diminuir os 

custos do processo de qualidade da indústria química (LOWINSOHN & BERTOTTI, 2006).  

 

A diminuição da célula ou do sensor é um grande avanço, já que a eficiência de 

detecção não é comprometida pela redução do tamanho da célula ou do sensor. A 

espectroscopia de massa e a fluorescência por laser induzido possuem alta sensibilidade, mas 

os custos envolvidos nessas duas técnicas são enormes se comparado com as eletroanalíticas. 

Dado que os instrumentos necessários para utilização dessas técnicas são extremamente caros, 

e normalmente precisa-se fazer pré-tratamento da amostra. Porém um potenciostato é bem 

menor e mais barato e normalmente não é necessário o tratamento prévio da amostra 

(LOWINSOHN & BERTOTTI, 2006).  

 

Eletrodos compósitos são materiais híbridos que foram misturados para construir um 

eletrodo com características melhoradas. Eles podem ser constituídos de pelo menos dois 

componentes, para gerar duas fases. Uma fase seria a fase isolante e a outra a condutora. 

Sensores são normalmente produzidos com uma fase liquida que pode ser de solvente 

orgânico, óleo mineral, silicone, poliuretano sem ou com modificações químicas, parafinas e 

outros (PACHECO et al., 2013). 

 

Já as partículas condutoras podem ser derivadas de carbono como o grafite, nano 

tubos, folhas de grafeno, partículas de carbono vítreo ou diamante dopado.  O uso de 

derivados de carbono na fase condutora é amplamente utilizado, uma vez que possui boa 

condutibilidade, estabilidade e pode ser utilizado em uma ampla faixa de pH e potencial, ou 

seja, os eletrodos de carbonos podem ser utilizados em diferentes processos, pois são 
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facilmente adaptáveis as condições que serão empregadas na análise (PACHECO et al., 

2013). 

 

A primeira vez que um eletrodo de pasta de carbono foi utilizado e reportado na 

literatura, foi em 1958 pelo pesquisador Ralph Norman Adams da universidade do Kansas. 

De acordo com Svancara et al. (2009) eletrodos de carbono devem possuir as seguintes 

características para terem uma utilização adequada: 

 

I – Partículas em tamanho de micrômetros;  

II – Distribuição uniforme das partículas; 

III – Elevada pureza química; 

IV – Baixa capacidade de absorção. 

 

Como o carbono é a parte condutora do eletrodo, então se faz necessária a utilização 

de alguma substância orgânica, para aglomerar as partículas de grafite. Essa fase suporte deve 

ser escolhida cuidadosamente, pois ela interfere nas características finais do eletrodo. 

Tipicamente, a fase suporte deve possuir os seguintes parâmetros: 

 

I – Quimicamente inerte e inatividade elétrica; 

II – Alta viscosidade e baixa volatilidade; 

III – Solubilidade mínima em solução aquosa;  

IV – Imiscibilidade com solventes orgânicos.  

 

Desde a década de 50, os eletrodos tem sido alvo de pesquisas para os eletroquímicos, 

pois são fundamentais em uma análise, permitindo que os sinais eletroquímicos sejam 

captados e utilizados para quantificar o analito que está na célula eletrolítica. Desta forma, é 

necessária a utilização de um eletrodo robusto, ou seja, que não se degrade ao trabalhar-se em 

uma ampla faixa de pH e voltagem e que resista a temperaturas diferentes da temperatura 

ambiente. Estas propriedades são essenciais para construir um eletrodo que seja empregado 

em análise eletroquímica. 

 

 

 



16 
 

 

2.  QUÍMICA ANALÍTICA NO CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E 

PROCESSOS 

 

A química analítica pode ser definida como uma ciência de medição que envolve 

ideias e métodos poderosos que são úteis em todos os campos da ciência. É empregada na 

indústria, na medicina e em tantas outras áreas. Podem-se classificar os métodos analíticos de 

acordo com a grandeza que for medida. Os métodos gravimétricos determinam a massa da 

substância analisada, enquanto que nos métodos volumétricos, encontra-se o volume de 

reagente necessário para reagir com o analito estudado. Os métodos eletroanalíticos, estão 

baseados na medida de alguma propriedade elétrica do composto estudado, como corrente, 

carga elétrica e etc. Métodos espectroscópicos avaliam a interação entre os átomos ou 

moléculas do analito e a radiação eletromagnética. Todas as áreas da ciência se auxiliam da 

Química Analítica para desenvolver seus estudos, visando resultados mais confiáveis 

(SKOOG et al, 2002). 

 

Os resultados analíticos obtidos têm influência direta nas decisões tomadas no controle 

de processos de produção, no desenvolvimento e controle de qualidade de produtos 

produzidos, em questões ambientais e de saúde. Geralmente, o trabalho do analista químico 

irá refletir em melhorias para o consumidor dos produtos de determinada indústria. Desta 

forma, a química analítica é de suma importância em laboratórios médicos, industriais, 

governamentais e acadêmicos (Portal educação, 2015). 

 

Uma das vertentes da química analítica é a química analítica de processos (“Process 

Analytical Chemistry”, PAC) que, apesar dos avanços no estudo nos últimos 20 anos, tem tido 

pouca relevância na graduação e pós-graduação. O desenvolvimento da PAC iniciou-se no 

“Center for Process Analytical Chemistry, (CPAC)” localizado em Washington, que realizou 

diversos estudos na área. A PAC se difere da química analítica instrumental ministrada nos 

programas de graduação quando se compara o principal objetivo das duas áreas. Enquanto 

que nas análises tradicionais, a precisão é o maior objetivo, em processos industriais, o tempo 

é o principal parâmetro, seguido de custo e depois, precisão. As condições das amostras e dos 

instrumentos utilizados também são fatores que contribuem para esta diferença. Nas análises 

em laboratório, as amostras podem ser manipuladas de forma a manter um controle rígido e é 

possível realizar um tratamento prévio para promover maior sensibilidade e seletividade. 
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Junto a isto, os instrumentos utilizados não enfrentam o problema de ter que ficar exposto a 

um ambiente ou substâncias corrosivas. O objetivo de uma análise laboratorial é a qualidade 

do produto final. Desta forma, muitas das técnicas analíticas realizadas, visam o controle da 

qualidade, determinando a aceitabilidade ou não do produto. Não há controle do processo ou 

redução de custos, afinal os resultados são obtidos ao fim do processo (SHINSKEY, 1994 

apud TREVISAN & POPPI, 2006). 

 

Os dispositivos analíticos utilizados nas linhas de processo, chamados de sensores de 

processo, devem ter alta resistência a mudanças de temperatura, umidade e a condições 

extremas de materiais, para que possam ser implantados em determinada planta química. O 

objetivo principal de uma análise em processo é eliminar as possíveis causas da variabilidade 

dos resultados de uma produção, tornando um produto de melhor qualidade, maior 

competitividade no mercado e menor custo. Esta redução de custos se deve a diversos fatores 

tais como: redução de medidas laboratoriais, menor número de laboratoristas, maior 

otimização e controle do processo (SHINSKEY, 1994 apud TREVISAN & POPPI, 2006). 

 

Sensores são instrumentos cujo objetivo é fornecer informações químicas e/ou físicas 

de um determinado sistema, de forma contínua. Isto se dá através da conversão da informação 

em um sinal elétrico.  

Um sensor é composto de três partes:  

 Parte receptora: sensível a alguma característica do sistema 

 Transdutor: responsável pela conversão da informação recebida em um sinal 

elétrico 

 Amplificador de sinal 

 

 

Existem duas classes de sensores: os sensores físicos e os sensores químicos. Sensores 

físicos são aqueles capazes de medir variáveis físicas como temperatura, viscosidade, pressão, 

densidade etc. São amplamente utilizados em processos industriais por não apresentarem 

problemas quanto à implementação no processo. Sensores químicos medem propriedades 

químicas como, a concentração de determinado analito, o pH, etc. Como exemplo de sensores 

químicos podemos citar pHmetros, fotômetros, RMN’s (Ressonância Magnét ica Nuclear). Os 

biossensores podem ser considerados um subgrupo dos sensores químicos. 

 

O grande objetivo da utilização da química analítica em linhas de produção é fornecer 

informações quantitativas e qualitativas sobre o processo. Estas informações, além de 
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promoverem um maior controle do processo, permitem uma maior eficiência no uso da 

matéria prima, do tempo e de energia, reduzindo os custos de produção e contribuindo com a 

sustentabilidade do processo. Caso o sensor tenha uma resposta rápida na medição de 

determinada variável de processo, identificando perturbações no set point (valor desejado), é 

possível realizar uma comunicação com a malha de controle de forma que haja uma contra 

ação aquela perturbação, otimizando o processo. Esta comunicação deve ser rápida o 

suficiente de forma que a resposta do sistema central não ultrapasse o tempo de residência. 

Desta forma, o analisador pode ser qualificado como “em tempo real”. 

 

A implementação de sensores analíticos é considerada uma área promissora nos 

projetos de pesquisa no meio acadêmico. No entanto, são poucos os trabalhos que estudam o 

tempo de análise. Desta forma, para que um sistema analisador possa ser implantado de forma 

eficaz em uma linha de processo, é necessário um estudo maior acerca destes sensores, para 

sua utilização em processos industriais (TREVISAN & POPPI; 2006). 

 

Na utilização de sistemas analisadores em processos industriais, deve-se levar em 

conta, variáveis como tempo, informação a ser analisada, exatidão e precisão. Em processos 

industriais, os analisadores são de grande utilidade em diversas áreas como: 

 

Controle de processos: Atuam como indicadores de tendência. Em relação a outros 

sensores, apesar de menos exatos, são mais precisos. Podem ser qualificados como 

analisadores em tempo real devido sua velocidade de medição e comunicação.  

 

Controle de qualidade: Em sensores que atuam nesta área, a análise é realizada a fim 

de se determinar a qualidade de um produto. Resultados mais exatos podem ser obtidos, 

porém com maior tempo de análise.  

 

Planta piloto: Sensores que são utilizados em desenvolvimento de processos precisam 

ter alta sensibilidade para serem empregados em diversas aplicações como na determinação 

de analito.  

 

Monitoramento e segurança ambiental: Os sensores são usados para efetuar o 

monitoramento da presença de compostos nocivos. Por se tratar de análises regidas por 

regulamentações, necessitam ter alta precisão, exatidão e confiabilidade.  
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Os analisadores químicos podem ser classificados em cinco tipos de acordo com o 

sistema de medição:  

 

offline: a amostragem é feita manualmente com o auxílio de válvulas e é realizado 

transporte até um laboratório. 

 

at line: a amostragem também é feita de forma manual porém o instrumento de análise 

é instalado próximo ao ponto de amostragem, aumentando a velocidade na obtenção dos 

resultados. 

 

online: neste analisador, todo o sistema de retirada de amostra, condicionamento, 

medição, coleta de dados e processamento é realizado de forma automatizada. 

 

in line: neste sistema, o sensor é instalado de forma a ficar em contato direto com a 

linha de processo,  evitando a etapa de amostragem. 

 

non-invasive: classe mais moderna de sensores, estes, além de não necessitarem da 

etapa de amostragem, também não ficam em contato direto com a amostra, não gerando 

contaminação, entre outras vantagens. 

 

A utilização de cada sensor vai depender dos pontos em que são implantados em uma 

linha de processo. A Figura 1 mostra um exemplo da combinação de diversos sensores em um 

único reator. Na Figura 2 são mostrados exemplos de sensores aplicados em linhas de 

processo (TREVISAN & POPPI; 2006). 
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Figura 1: Combinação de vários sensores em um mesmo reator  

 

 

Fonte: TREVISAN & POPPI, 2006. 

 

 

 

 

Figura 2: Sensores ópticos “in line” utilizados em monitoramento de processos. 

 

 

Fonte: TREVISAN & POPPI, 2006. 
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2.1.   Métodos eletroanalíticos 

Os métodos eletroanalíticos são métodos instrumentais capazes de determinar a 

concentração de um analito (componente de interesse em uma amostra) através das 

propriedades eletroquímicas de uma solução. 

 

A Voltametria é uma técnica eletroanalítica que baseada nos fenômenos que fazem 

parte da interface superfície do eletrodo de trabalho e a camada de solução mais próxima a 

esta superfície, permite relacionar diretamente algumas propriedades elétricas de uma 

substância como corrente, potencial, resistência ou carga, com informações quantitativas e 

qualitativas de determinada espécie química, através da polarização de um eletrodo de 

trabalho. Desta forma, através de uma análise voltamétrica adequada, é possível quantificar o 

analito de interesse presente em determinada solução. Os eletrodos utilizados, na maior parte 

das vezes, possuem área de poucos milímetros quadrados para facilitar a polarização.  

 

Uma análise voltamétrica, geralmente utiliza-se de dois ou três eletrodos, onde um 

possui uma área muito pequena (microeletrodo), chamado de eletrodo de trabalho, outro de 

área maior (eletrodo de referência), e um eletrodo auxiliar. Ao aplicar-se um potencial entre 

os dois eletrodos, como possuem áreas diferentes, o microeletrodo é polarizado enquanto que 

o eletrodo de referência, por possuir uma área grande, mantém seu potencial constante. O 

microeletrodo é geralmente constituído de um material inerte, como ouro, platina, carbono e 

mercúrio, enquanto que o eletrodo de referência é usualmente feito de calomelano saturado 

(ALEIXO, 2003). A Figura 3 mostra um exemplo de utilização de um eletrodo de mercúrio e 

outro de calomelano saturado. 
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Figura 3: Mostrando coluna de mercúrio, eletrodo gotejante de mercúrio e eletrodo de 

calomelano saturado em célula em forma de H. 

 

 

Fonte: ALEIXO, 2003; p.8. 

 

O início dos estudos sobre a voltametria se deu no início da década de 1920 quando o 

químico Jaroslav Heyrovsky desenvolveu técnicas de polarografia. A polarografia é um ramo 

particular de voltametria, na qual se utiliza como eletrodo de trabalho, um microeletrodo 

gotejante de mercúrio, que por ser tratar de um eletrodo liquido, é constituído por um 

reservatório de mercúrio ligado a um tubo capilar de vidro. O eletrodo de mercúrio ainda é o 

mais usado no ramo da voltametria, seja ele no modo gotejante ou estático. Estudos têm sido 

realizados no desenvolvimento de outros tipos de eletrodos para serem usados em técnicas 

voltamétricas, como os ultra-microeletrodos e os eletrodos quimicamente modificados. 

Apesar de estarem em fase inicial de pesquisa, estes eletrodos apresentam grande potencial 

para serem usados, futuramente, na voltametria (SKOOG et al., 2002).  
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O desenvolvimento e utilização da voltametria também se devem as inúmeras 

vantagens que estas técnicas oferecem, tais como:  

 

 A amostra não necessita estar pré-purificada para que a medida seja realizada; 

 A análise pode ser feita em materiais coloridos e soluções contendo sólidos em 

suspensão; 

 Curto período de tempo necessário para realização da análise; 

 Baixo custo dos instrumentos utilizados; 

 Sensibilidade superior a outras técnicas eletroanaliticas; 

 O consumo do analito é mínimo (DE SOUZA et al., 2003). 

 

Estas vantagens proporcionaram o interesse no uso das técnicas voltamétricas como 

ferramenta para a determinação de diversas espécies químicas. Quando combinada à 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), a voltametria torna-se também, uma 

poderosa técnica para a análise de misturas complexas de diferentes tipos. Com o aumento da 

importância da voltametria, novas técnicas foram desenvolvidas a fim de se aumentar a 

sensibilidade às espécies estudadas. Algumas técnicas tornaram-se tão sensíveis a ponto de 

seus limites de detecção serem comparados aos das técnicas tradicionais de análise de 

compostos em estudos ambientais, biológicos e em alimentos (SKOOG et al., 2002). 

 

2.2.   Técnicas voltamétricas de análise 

Com o avanço da tecnologia, novos instrumentos de análise eletroquímica foram 

criados, possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas eletroanalíticas. Desta forma, a 

partir da década de 50, as técnicas de pulso, passaram a substituir a maioria das técnicas 

polarográficas que eram utilizadas na época. Estas técnicas se baseiam em como a corrente 

elétrica varia em função do tempo de um pulso de potencial. A técnica mais adequada para 

cada análise vai depender de quão quantitativa e qualitativamente as informações sobre o 

analito devem ser.  
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2.2.1.  Voltametria de varredura linear 

 

Neste tipo de análise, o potencial que é aplicado ao eletrodo de trabalho varia com o 

tempo de forma linear, e apesar de possibilitar velocidades de varredura altas, é uma técnica 

de baixa sensibilidade, pois, a corrente ao final é medida diretamente em função do potencial 

que foi aplicado. Desta forma, esta corrente medida é composta da corrente faradáica e da 

corrente capacitiva (ruído). Esta contribuição das duas correntes torna esta técnica pouco 

sensível para análises quantitativas, sendo os limites de detecção de no máximo, na ordem de 

10-5 mol L-1. 

 

2.2.2. Voltametria cíclica 

 

Na voltametria cíclica, a aplicação do potencial varia linearmente, porém alternando 

intervalos de variação crescente e decrescente, como na Figura 4A. Em alguns casos, o 

potencial pode ser aplicado na forma de escada (staircase), substituindo a varredura linear, 

conforme a Figura 4B. Como o tempo de duração de cada degrau é curto, a corrente é 

verificada ao fim de cada intervalo, diminuindo assim, a contribuição da corrente capacitiva, 

aumentando a sensibilidade da técnica (SEMAAN et al., 2015).  

 

Figura 4: Aplicação do potencial na voltametria cíclica. A) com varredura linear; B) 

potencial do tipo escada. 

 

Fonte: SEMAAN et al., 2015. 

 

2.2.3. Técnicas de pulso 

As técnicas de pulso foram desenvolvidas para reduzir drasticamente a contribuição da 

corrente capacitiva na corrente total. Nestas técnicas, o potencial aplicado ao eletrodo não 
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varia linearmente com tempo, mas a corrente obtida depende de como esse potencial é 

aplicado. Esta diferença na aplicação do potencial é o que diferencia cada uma das técnicas de 

pulso.  

 

2.2.3.1. Voltametria de pulso normal 

Uma sequência de pulsos programados de potencial é aplicada com amplitude 

crescente e tempo de duração constante. O pulso causa um aumento no potencial do eletrodo, 

promovendo a oxidação e/ou redução do analito, o que gera uma corrente faradáica que reduz 

até seu valor mínimo, referente a cada pulso de potencial. Este processo é repetido para 

valores crescentes de pulso de potencial, e as correntes são armazenadas na forma de onda 

sigmoidal. 

 

2.2.3.2. Voltametria de pulso diferencial 

Em uma rampa linear de potencial, pulsos de mesma amplitude são aplicados e então, 

a corrente gerada é medida antes e ao fim do pulso, com intervalos de tempo muito curtos. A 

corrente capacitiva é compensada, pois, como o intervalo entre duas medições é muito 

pequeno, os seus valores nos dois pontos acabam sendo muito próximos. A diferença entre as 

medidas das correntes, junto com o potencial da rampa linear, gera um voltamograma de 

pulso diferencial, numa curva gaussiana, conforme a Figura 5. Esta técnica tem maior 

sensibilidade que a de pulso normal, uma vez que não depende da concentração do analito, 

alcançando limites de detecção de 10-7 a 10-8 mol L-1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Figura 5: Potencial aplicado na voltametria de pulso diferencial. 

  

Fonte: ALEIXO, 2003; p.8. 

 

                       

 

2.2.3.3. Voltametria de pulso normal e diferencial 

Esta técnica é uma mescla entre as voltametrias de pulso normal e de pulso diferencial, 

alternando as formas de aplicação dos pulsos de potencial. Possui alta sensibilidade para 

pequenos valores de corrente. A Figura 6 mostra o comportamento das correntes faradáica e 

capacitiva em técnicas de pulso. 
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Figura 6: Variação das correntes faradáica e capacitiva com o tempo, em técnicas de pulso. 

  

Fonte: DE SOUZA et al., 2003, p.82. 

 

2.2.3.4. Voltametria de onda quadrada (SWV) 

Uma das técnicas de pulso de maior velocidade e sensibilidade, com limites de 

detecção comparados aos de técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Através desta 

técnica, pode-se também realizar estudos cinéticos e mecanísticos do processo eletródico. A 

SWV se baseia na variação de potencial sob a forma de uma onda, juntamente com uma 

rampa de potencial em formato de escada, gerando um pico simétrico que pode ser utilizado 

de forma eficaz em estudos analíticos. A medida da corrente é realizada no fim do pulso de 

potencial onde a corrente capacitiva é mínima. As curvas de corrente-potencial geradas são 

simétricas, pois as correntes são medidas apenas ao fim de cada semi-período. Desta forma, 

apresentam um perfil definido, com variações na largura e altura de cada pulso de potencial 

constante (DE SOUZA et al., 2003). 

 

Apesar da voltametria de pulso diferencial ainda ser a mais utilizada para fins 

analíticos, a voltametria de onda quadrada (SWV) é uma técnica que tem sido muito usada em 

instrumentos comerciais. Esta técnica foi desenvolvida em 1957 por Baker, mas sua utilização 

era voltada para a eletrônica. Com os avanços da tecnologia analógica e digital, a partir de 
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1980, ela passou a ser usada junto à polarografia, na forma de varredura rápida. Esta forma foi 

estudada pelo americano Osteryoung, sendo esta então, chamada de voltametria de onda 

quadrada de Osteryoung. 

 

No método da SWV, uma onda quadrada é colocada sobre uma rampa de potencial na 

forma de degrau, tal que o pulso da onda quadrada coincida com o início do degrau da rampa 

e o pulso reverso, com a metade da rampa em degraus. Nas Figuras 7 e 8, são mostrados os 

parâmetros tempo e potencial aplicado. t é o tempo de um ciclo da rampa em degraus e de 

onda quadrada. 1/t é a frequência da onda quadrada, em Hertz. Estep, a amplitude do pulso da 

onda (Eetapa + Esw), em mV. Eetapa, o potencial da rampa de potencial em degraus. A equação 

abaixo é utilizada para calcular a velocidade de varredura, v, em um experimento de 

voltametria de onda quadrada.  

 

𝑣 =
𝑚𝑉

𝑠
=  

𝐸𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 (𝑚𝑉)

𝑡(𝑠)
 

 

Figura 7: Sequência potencial vs. tempo usada em voltametria de onda quadrada. 

 

Fonte: ALEIXO, 2003; p.9. 
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Figura 8: Parâmetros tempo e potencial aplicado em voltametria de onda quadrada. 

 

 

Fonte: ALEIXO, 2003; p.9. 

 

A Voltametria de onda quadrada possui inúmeras vantagens em relação às outras 

técnicas eletroanalíticas. Por ser uma técnica de pulso, a cada tempo determinado, pode-se 

coletar a corrente faradáica, minimizando assim a contribuição da corrente capacitiva. Quando 

se utiliza eletrodo gotejante de mercúrio como eletrodo de trabalho, é possível promover uma 

varredura do potencial completa com duração do tempo de vida uma gota de mercúrio. Desta 

forma, o tempo necessário para o experimento é muito menor quando comparado a outras 

técnicas eletroanalíticas. Um experimento que levaria minutos com a voltametria de pulso 

diferencial pode ser realizado em poucos segundo usando a técnica da SWV (ALEIXO, 

2003). 
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2.3. Eletrodos  

 

2.3.1. Eletrodos sólidos  

 

Enquanto a rugosidade da superfície de eletrodos de mercúrio tem um valor de um, a 

área de trabalho catalítica para outros eletrodos apresenta outros valores; consequentemente, 

para o uso de tais eletrodos são necessários diferentes procedimentos para obter resultados 

corretos e reprodutíveis. A superfície de um eletrodo sólido é determinada pela natureza 

química do seu material.  Eletrodos de trabalho para uso na eletroquímica são normalmente 

sólidos, com raras exceções. Eletrodos de mercúrio são um dos tipos em que o material do 

eletrodo é líquido a temperatura ambiente. 

 

Em geral, os materiais do eletrodo são condutores ou semicondutores constituídos de 

metais, carbono e derivados, ou até de alguns polímeros, raramente óxidos metálicos. 

Tipicamente, os eletrodos de trabalho são construídos sob a forma cilíndrica, com conexões 

feitas por cola prateada condutora e um metal como cobre, evitando a exposição de tal metal 

condutor com o eletrólito. Após preparação, o eletrodo obtido deve ser polido antes de sua 

utilização para evitar imperfeições físicas. Tal polimento pode ser feito usando materiais de 

polimento adequados como pasta de alumina e lixas especiais. Para uso analítico, etapas de 

pré-tratamento irão depender do material e condições experimentais. Para eletrodos de metais, 

geralmente usa-se polimento, enquanto que para eletrodos à base de carbono, são necessários 

tratamentos químicos ou até ativação térmica (SEMAAN et al., 2015). 

 

2.3.1.1. Eletrodos compósitos  

Sistemas eletroquímicos são aqueles nos quais é possível realizar separação de carga, 

geralmente associado à transferência de carga. Tal fenômeno pode ocorrer espontaneamente, 

através da conversão da energia obtida em uma determinada reação eletroquímica em fluxo 

eletrônico, caracterizando, deste modo, a chamada célula galvânica.  

 

O desempenho de um sistema eletroquímico é fortemente influenciado pelo material 

do eletrodo de trabalho. O eletrodo de trabalho deve proporcionar características sinal/ruído 

altas, assim como uma resposta reprodutível.  
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O comportamento eletroquímico pode variar significativamente de acordo com o 

material usado para cada propósito. Existem muitas evidências que a taxa de transferência de 

elétrons que cruzam a interface eletrodo-solução é dependente de propriedades físicas e 

químicas dos materiais que compõem o eletrodo. O termo eletrocatálise surgiu através de 

estudos na década de 1970, fornecendo grandes evidências para a relação material do eletrodo 

versus comportamento eletroquímico (BOCKRIS & REDDY, 1970; TRASSATI, 1972, apud 

SEMAAN et al., 2015). 

 

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

heterogêneas que ocorrem nas superfícies catalíticas, mas com uma diferença. A reação 

heterogênea não envolve transferências de carga na interface, portanto o potencial é 

independente. Reações na superfície do eletrodo envolvem transferência de carga na interface 

eletrodo-solução, onde a energia de ativação da reação no eletrodo pode ser controlada 

variando o potencial. 

 

Diferentes materiais têm sido estudados para serem aplicados como eletrodos de 

trabalho na eletroquímica. Dentre os materiais populares mais usados, aqueles de maior 

importância são compostos de mercúrio, ou carbono, ou metais nobres (particularmente, ouro 

e platina). Os eletrodos de trabalho devem obedecer alguns requisitos básicos: serem estáveis 

na faixa de potencial do comportamento eletroquímico para o composto analisado, 

condutividade elétrica compatível no eletrólito, reprodutibilidade e robustez, força, custo e 

disponibilidade. Outro importante fator a ser mencionado é a geometria do eletrodo de 

trabalho (WANG, 1985).  

 

Muitos metais usados como eletrodos de trabalho são anodos instáveis e não 

apropriados para uso em processos oxidativos. A atividade e seletividade dos metais são, 

basicamente, determinadas por sua natureza química, com poucas possibilidades de 

mudanças. 

 

2.3.1.2. Eletrodos metálicos  

 

Na literatura, existem muitos estudos acerca de eletrodos sólidos metálicos. 

Geralmente, metais nobres são utilizados, pois estes possuem características de serem inertes 
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a variações de potencial aplicado, mas qualquer eletrodo metálico pode ser usado se não for 

excedido os limites da janela eletroquímica na solução eletrolítica.  

 

Em geral platina e ouro são os eletrodos metálicos mais amplamente usados. 

Apresentam cinéticas de transferência de elétrons favoráveis e uma grande faixa de potencial 

anódico. Como consequência da pequena janela de potencial e custo elevado, eletrodos de 

metais nobres são, geralmente, a segunda opção como eletrodos de trabalho, sendo utilizados 

quando ocorrem falhas na metodologia com eletrodos de carbono (NAVRATILOVA & 

KULA, 2000 apud SEMAAN et al., 2015). Eletrodos de ouro são mais inertes à formação de 

filmes de óxidos do que eletrodos de platina, por outro lado, sofrem corrosão mais facilmente 

na presença de CN- ou Cl-. 

 

2.3.1.3. Eletrodos a base carbono  

 

Eletrodos de carbono são atualmente bastante utilizados em eletroanálises, sendo a 

primeira opção devido a sua ampla janela de potencial, baixo custo, baixa corrente de fundo, 

inércia química, adequados para diferentes tipos de absorção, apesar do fato de sua 

transferência de elétrons não ser tão rápida quanto aquelas para os metais. A transferência 

eletrônica é altamente afetada pela estrutura reativa na superfície do carbono e diversos 

estudos têm sido feitos para este entendimento.  

 

Os eletrodos de carbono são estruturas baseadas no grafeno (um anel aromático de seis 

membros). Procedimentos apropriados para limpeza e pré-tratamento da superfície são fatores 

que fornecem um aumento na reatividade eletroquímica nos eletrodos de carbono e, assim, a 

taxa de transferência de elétrons. 

 

Outra variável presente nos eletrodos de carbono são poros na superfície catalítica que 

proporciona um aumento adicional na dispersão de frequência. Características como, 

distribuição heterogênea, rugosidade, distribuição dos poros e aumento na habilidade de 

ancoragem, deposição e contaminação de materiais na superfície, devem ser considerados 

dependendo de como o processo será conduzido. Em geral, tais cavidades e efeitos de 

superfície podem ser minimizados preenchendo os poros com parafina, cera, etc (SEMAAN 

et al., 2015).  
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Dentre todos os materiais a base de carbono, os mais comumente usados são: 

 

 Eletrodos de carbono vítreo (GCE) 

 

São bastante populares por apresentarem propriedades elétricas e mecânicas 

adequadas. Além de sua grande janela de potencial, serem quimicamente inertes e 

apresentarem desempenho reprodutível, os tornam interessantes. 

 

 Eletrodos de fibra de carbono (CFE) 

 

Tais materiais são preparados pela carbonização em altas temperaturas de polímeros 

têxtis ou outra forma de se obter é através da deposição catalítica de vapor. Existem três tipos 

de fibras de carbono que dependem do processo de fabricação, e são classificados como, 

baixo-, médio- e alto-módulos. Dentre estes tipos o mais adequado para estudos 

eletroquímicos é o alto-módulo que se apresenta como lâminas de grafeno e baixa porosidade. 

 

 Eletrodos de diamante dopado (DDE) 

 

Na natureza a estrutura do diamante não é capaz de transferir elétrons, é um isolante 

elétrico. No entanto, através de algumas técnicas de modificação, filmes de diamante dopado 

com boro apresentam um aumento na transferência de elétrons, o transformando em um 

material comparado a semicondutores, apresentando, sem nenhum tratamento, uma grande 

janela de potencial, boa reatividade eletroquímica, dureza mecânica e baixa adsorção na 

superfície. Desta forma, tais eletrodos são bastante úteis para medições eletroquímicas em 

potenciais mais elevados e sob condições extremas.  

 

 Eletrodos compósitos (eletrodos de pasta de carbono, CPE) 

 

Eletrodos de pasta de carbono são materiais híbridos que usam grafite em pó 

misturado com sólido não condutor. Tais compostos são vistos com grande interesse 

especialmente frente as suas propriedades mecânicas. Estes materiais são preparados por 

dispersão mecânica de quantidades apropriadas de pó de grafite e um líquido, e a escolha por 

eles se dá por sua pureza e baixa volatilidade. Depois que a pasta de carbono está preparada, o 
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compósito possui características diferentes dos componentes originalmente separados, sendo 

considerado como um novo material. Materiais a base de carbono representam, assim, uma 

matriz conveniente e tem mostrado um grande interesse na modificação de eletrodos e 

construção de biosensores. Alguns exemplos simples de fases isolantes que podem ser 

utilizadas na preparação de eletrodos de pasta de carbono: óleo mineral, parafina, borracha de 

silicone, e diferentes resinas como epóxi e poliuretano. A composição do material híbrido 

afeta fortemente a reatividade do eletrodo (SEMAAN et al., 2015). 

 

2.3.1.4. Eletrodos a base de grafite e parafina 

 

A utilização de eletrodos de pasta de carbono (CPE) foi de grande importância para o 

avanço da eletroanálise em estado sólido. O desenvolvimento da técnica utilizando eletrodo 

de pasta de carbono modificada começou a ser estudada na ex-União Soviética. Devido aos 

estudos de Brainina (1993, Apud DE CARVALHO et al., 2010) foi possível a expansão do 

conhecimento em relação a eletroanalítica usando sólidos condutores e insolúveis, pois a 

descoberta do CPE possibilitou a utilização de eletrodos sólidos empregando técnicas 

eletroquímicas.  

 

A produção de eletrodos compósitos a base de grãos de grafite precisa 

necessariamente de um aglutinante polimérico, para selar os poros e fornecer estabilidade 

mecânica. O grafite é uma ótima opção para manufaturar compósitos que podem ser 

utilizados para a confecção dos eletrodos. De acordo com De Carvalho et al. (2010) o grafite 

possui certas características, que o faz um bom material a ser utilizado como condutor. Tais 

características são: ele tem uma grande inércia química, ele pode ser usado em uma ampla 

faixa de potencial, possui baixo custo e é de fácil manipulação. Já o compósito formado pelo 

grafite possui uma alta resistência intrínseca e um tempo de relaxamento muito pequeno, se 

comparar com a escala de tempo dos processos eletroquímico. Segundo Fonseca et al. (2013) 

o compósito formado pelo grafite possui o título de resistor perfeito, devido ao fenômeno de 

percolação1 ser negligenciável no compósito formado.  

 

                                                             
1 De acordo com OLIVEIRA (2002) a percolação é o estudo do fenômeno de transporte de um fluido 

através de um meio poroso. 



35 
 

 

Mas o eletrodo não é somente constituído de material condutor (grafite), ele também 

precisa da fase isolante, que irá lhe fornecer outras propriedades que serão necessárias para a 

manufatura do eletrodo. A escolha dessa fase é uma etapa crucial para a produção de um bom 

compósito, pois segundo De Carvalho et al. (2010) “a inércia química e física contra a 

solução do eletrólito, a estabilidade térmica e as propriedades mecânicas são 

predominantemente regidas pelo aglutinante”. Tais características ajudam na melhoria do 

desempenho, da sensibilidade e da seletividade. Existem muitos materiais que podem ser 

empregados na confecção dos eletrodos, tais quais; parafina, poliuretana, silicone, bromo-

naftalenos, fosfatos e fitalatos orgânicos (MENDEs et al., 2002). A fase isolante escolhida 

nesse trabalho foi a parafina, devido a vários fatores como: facilidade para ser encontrada, 

manuseada, regenerada a sua superfície de contato, baixo custo e inerte. A aplicação da 

parafina pode ser tanto para a constituição do compósito que será usado para produzir o 

eletrodo, como para ser usada como modificador da superfície do eletrodo de trabalho.  

 

Normalmente a confecção do eletrodo compósito é bem simples, uma vez que consiste 

em misturar o pó de grafite e o aglutinante (parafina), e a composição do compósito formado 

dependerá das propriedades que serão requeridas para tal eletrodo.  

 

Uma grande vantagem do compósito formado é que a sua superfície pode ser 

facilmente renovada abrasando a superfície ou através de um corte, ou seja, a cada renovação 

da superfície de contato, é como se fosse produzido um eletrodo novo. Na Indústria esses 

eletrodos são muitos utilizados em várias análises, ou seja, o uso deles é muito importante 

para as necessidades comerciais, porém muitas análises também são realizadas empregando-

se diferentes técnicas, como a cromatografia, espectrometria de massa, fluorimetria, 

calorimetria entre outras. Entretanto estas técnicas são mais sofisticadas e possuem um custo 

maior, que não está associado somente à aquisição do equipamento, mas também com o uso 

dos solventes e com tratamentos prévios das amostras, o que leva a uma análise mais 

demorada e cara (DE CARVALHO et al., 2010).  
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3. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é discutir e exemplificar a utilização do eletrodo compósito 

para controle de processos que são empregados na indústria. No seguinte trabalho, 

otimizações foram feitas com o objetivo de encontrar condições que seriam capazes de 

quantificar a riboflavina e a piridoxina em numa solução sem nenhum tratamento prévio e 

com vários analitos. As técnicas eletroanalíticas podem ser comparadas com outros métodos 

analíticos, e elas são relativamente mais baratas. Pesquisas com eletrodos compósitos estão 

sendo desenvolvidas para melhorar sua eficiência. A utilização de eletrodos compósitos é uma 

maneira barata e com uma boa eficiência, que pode ser empregada no controle de processos 

químicos. Já que outras técnicas como a espectroscopia de massa, cromatografia entre outras 

possuem uma maior eficiência, mas os custos são muito mais elevados.  

 

Foram feitas otimizações em relação a várias variáveis, para que pudéssemos utilizar 

nosso eletrodo em uma análise com uma diversidade de analitos em solução. Essa 

quantificação tinha por objetivo dá seletividade ao nosso eletrodo, ou seja, somente dois 

analitos específicos eram quantificados, riboflavina e piridoxina. 

 

A manufatura dos eletrodos é feita através de uma mistura de dois ou mais 

componentes, no qual as propriedades do compósito formado serão diferentes dos materiais 

utilizados para manufaturá-los. Estas propriedades dependem da percentagem de cada 

componente que foram utilizados na confecção do eletrodo. No nosso caso o foco estará no 

eletrodo compósito de parafina e grafite. No qual a parafina será o suporte e o grafite será o 

responsável pela condução eletrônica.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.  Reagentes e soluções  

Todos os reagentes e sais utilizados possuem grau de pureza analítica, isto é, nenhum 

tratamento ou purificação foram necessários antes da utilização dos reagentes. As soluções 

eletrolíticas e vitamínicas eram preparadas na hora do experimento por dissolução dos 

respectivos solutos em água destilada. Era utilizado frasco na cor âmbar para evitar a 

degradação das vitaminas por ação da luz. Os cloridratos de RIB e PIR foram obtidos do 

mercado local, os quais foram produzidos por Pharmanostra®, Itália.  

 

Diversas soluções tampões foram preparadas (pH de 1,2 até 12,0). Tais soluções foram 

utilizadas para caracterizar o processo analítico para as duas vitaminas que estavam sendo 

estudadas, e também para definir as melhores condições de determinação delas em amostras 

reais.  

 

Duas diferentes amostras das vitaminas foram utilizadas nesse trabalho. A primeira é o 

complexo B multivitamínico produzido por EMS®, a segunda amostra produzida pela 

Merck®; as duas amostras foram produzidas no Brasil. 

 

4.2.  Preparo e avaliação das diferentes proporções entre grafite e parafina 

O eletrodo de trabalho foi feito misturando-se parafina e grafite puro. Foram utilizadas 

proporções adequadas, entre 65 – 80% (p/p) de grafite. Misturando diferentes proporções de 

parafina sólida (Solven Wax 170/190®, da Solven®, Brasil) e grafite (partículas de diâmetro < 

20 m, da Sigma-Aldrich®, Estados Unidos). O material é misturado e levado para o 

aquecimento, temperatura em torno de 55-60°C, para fundir a parafina e consequentemente 

homogeneizar mais facilmente a mistura. Foram feitos eletrodos com as seguintes proporções: 

65, 70, 75 e 80% (m/m de grafite em parafina). 

 

Na fabricação do eletrodo usa-se um corpo de seringa de insulina, com a parte inferior 

cortada. Preenchendo a seringa com o compósito feito de grafite e parafina, necessita-se fazer 

a compactação do compósito utilizando um êmbolo feito de cobre, que servirá como contato 
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elétrico depois da compactação. Após a compactação é necessário o polimento do eletrodo e 

então o eletrodo estará pronto (Figura 9) para ser utilizados nas análises.  

 

Figura 9: Esquema de como o eletrodo é montado  

 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 552. 

 

4.3. Instrumentos utilizados 

As curvas dos dados termogravimétricos foram obtidas usando o SDT-Q600 (o 

equipamento utilizado esta descrito abaixo e a análise foi feita na USP de São Carlos) fazendo 

simultaneamente a análise de duas diferentes técnicas gravimétricas, termogravimétrica (TG) 

e análise térmica diferencial (DTA) (referência foi um porta-amostra vazio). As análises 

foram controladas pelo analisador térmico e controladas pelo software Thermal Advantage 

(4.2.1) da TA Instruments. Foi utilizada uma vazão de nitrogênio ou ar abaixo de 100 mL 

min-1 (diferentes atmosferas para diferentes etapas de análise). Trocou-se a atmosfera depois 

de certo ponto, para possibilitar que o grafite sofresse combustão em presença de oxigênio. 

Foram avaliados 10 mg de cada compósito, cuidadosamente colocado em um porta amostra 

de alumina de Al2O3, sendo que a análise foi feita desde da temperatura ambiente até 900°C 

em uma taxa de aquecimento de 10°C min-1(β). 

 

Nas medidas eletroanalíticas, uma combinação de uma célula com 3 eletrodos é 

utilizada (50 mL de capacidade). O arranjo dos eletrodos pode ser visto na Figura 10. Desses 

três eletrodos, o eletrodo de trabalho é o eletrodo compósito em estudo, o segundo eletrodo é 
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o contra eletrodo de platina e o terceiro eletrodo é o de referência Ag|AgCl. O sistema abaixo 

é acoplado ao potenciostato Ivium CompactStat® (Ivium Technologies, The Netherlands) e 

controlado pelo software IviumSoft® (da Ivium Technologies). Todos os estudos foram feitos 

numa temperatura de (26 ± 1)°C. 

 

Figura 10: Configuração de um sistema envolvendo três eletrodos  

 

Fonte: Adaptado de PACHECO et al., 2013, p. 520. 

 

4.4. Determinação da área eletroativa 

De acordo com Mccreery (2008) a área eletroativa pode ser determinada usando a 

técnica de ciclo voltametria com uma solução de 5 mmols L-1 de hexacianoferrato (II) em 0,5 

mol L-1 de KCl em diferentes velocidades de varreduras (de 10 até 100 mV s-1). Varrendo de -

0,2 até +0,8 V. A área pode ser determinada aplicando a equação abaixo.  

 

𝐼𝑃𝑎(𝐴) = 2,95𝑥105 𝑛
3

2⁄  𝐴√𝐷 𝐶∞√𝑣   (I) 

 

Onde n é o número de elétrons envolvido na oxidação, A e a área eletroativa (cm2), D 

e o coeficiente de difusão do eletrólito, que de acordo com Zoski (2007) o valor é de 7,7x10-6 

cm2 s-1. C∞ é a concentração do seio da solução e v é a velocidade de varredura em V s-1. Ipa é 

a corrente de pico (A). 
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4.5. Caracterização termo analítica do eletrodo  

A fim de avaliar as interações químicas e físicas entre o grafite e a parafina e a 

estabilidade térmica durante um determinado tempo do compósito. Alguns experimentos 

termodinâmicos foram feitos usando duas técnicas, termogravimetria (TG) e análise 

termogravimétrica diferencial (DTA), o equipamento utilizado nas duas técnicas foi o mesmo 

e a análise foi feita na USP de São Carlos. Os experimentos foram feitos usando amostras de 

parafina pura (Solven Wax 179/190®) e diferentes materiais compósitos (65-80% m/m de 

grafite em parafina). As amostras consistiam em 12 mg de cada material e a análise foi feita 

em uma cadinho de alumina, a variação da temperatura foi da temperatura ambiente (~25°C) 

até 700°C com uma taxa de aquecimento de 10°C min-1. Todas as análises foram feitas em 

atmosfera inerte (N2 = 100 mL min-1). Depois de alcançado a temperatura de 700°C, a 

atmosfera foi mudada para ar, e a taxa de aquecimento foi mantida até chegar a 900°C. Essa 

mudança foi feita, para fornecer uma atmosfera reativa (O2) que possibilitasse a combustão da 

fase condutora (grafite).  

 

4.6. Procedimento voltamétrico 

Muitas variáveis estão envolvidas quando se fala em eletroanálise. Então, encontrar os 

parâmetros que oferecem bons resultados pode ser uma tarefa penosa e árdua. Já que 

pequenas mudanças de parâmetros nos valores que serão usados na varredura, na matriz e na 

composição do eletrodo compósito podem interferir no sinal gerado e consequentemente pode 

levar a uma diferente detecção por parte dos eletrodos.  

 

Diversos procedimentos analíticos foram realizados em diversas condições, tais como 

valores de pH que suportam o eletrólito, taxas de varredura do potencial, entre outros. A 

voltametria cíclica foi otimizada aplicando diferentes velocidades de varredura (10, 25, 50, 75 

e 100 mV s-1), de -1,0 até +1,4 V (vs eletrodo de referência de Ag|AgCl). A técnica de SWV 

também foi otimizada, combinando diferentes parâmetros tais quais; frequência (10, 25, 50 e 

100 Hz), amplitude (10, 25 e 100 mV) e o degrau de potencial (5, 10 e 25 mV). 

  

Juntamente com a melhorias do sistema, o comportamento eletroquímico da PIR 

também foi investigado utilizando voltametria cíclica em diferentes valores de pH. A 

varredura era feita desde 0,0 até +1,4 V e a velocidade de varredura foi de 25 mV s-1, três 
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ciclos sequenciais eram feitos para cada valor de pH e a diferença da resposta entre o branco e 

a amostra (5,0x10-4 mol L-1 PIR) era medida. Para realizar o estudo da influência do pH na 

detecção do analito, foram utilizados vários valores de pH e consequentemente diferentes 

tampões. A solução padrão utilizada foi uma mistura de riboflavina (0,001 mol L-1) e 

piridoxina (0,02 mol L-1). Na análise utilizaram-se três eletrodos, o de trabalho 

(grafite/parafina), referência (Ag|AgCl) e o contra eletrodo (platina).  

 

Para fins analíticos, a melhor condição encontrada para utilizar a SWV para 

determinação da PIR, foi quando a frequência foi mudada de 100 Hz para 50 Hz. Com essa 

mudança obteve-se um pico de oxidação da PIR melhor. Em todos os casos o melhor pico foi 

encontrado numa solução tampão de acetato (pH = 4,2). Antes de cada experimento alguns 

passos foram criteriosamente feitos, como a ativação do eletrodo, que era feita com a 

utilização de 5 ciclos de -0.8 até +1.4 V com uma velocidade de varredura de 100 mV s-1. 

Essa etapa não somente ativa o eletrodo, mas também ajuda na limpeza da área superficial do 

eletrodo.  

 

4.7. Descrição e preparação da amostra comercial 

Diferentes amostras comerciais foram analisadas. A primeira amostra foi o xarope 

multivitamínico do complexo B produzido pelo laboratório EMS®, a segunda amostra 

consiste em ampolas produzidas pela Merck®. As composições delas estão listadas nas tabelas 

1 e 2.  
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Tabela 1: Composição completa do complexo multivitamínico B da EMS® 

Complexo B multivitamínico do EMS® 

Componente Quantidade do respectivo soluto por cada mL da amostra 

Pantotenato de cálcio 1,5 mg 

Cianocobalamina (vit. 

B12) 

1,5 mcg 

Nicotinamida 2,5 mg 

Cloridrato de piridoxina 

(vit. B6) 

1 mg 

Riboflavina (vit. B2) 1 mg 

Cloridrato de Tiamina 

(vit. B1) 

3 mg 

 

Tabela 2: Composição completa da ampola de Citoneurin 5000 da Merck
®

 

Ampolas de Citoneurin 5000 Da Merck® 

Componente Quantidade do respectivo soluto por cada mL da 

amostra 

Cloridrato de piridoxina 

(vit. B6) 

100 mg 

Cloridrato de Tiamina 

(vit. B1) 

100 mg 

 

As duas amostras foram submetidas a analises utilizando SWV e as condições 

utilizadas foram as condições otimizadas já citadas anteriormente. A RIB foi determinada no 

xarope da EMS® sem nenhum tratamento prévio, alíquota de 250 µL da amostra é diretamente 

adicionada a matriz de 50 mL que está sendo analisada, a matriz consiste de uma solução 

tampão de acetato (pH = 4,2). Após sucessivas adições de alíquota do padrão ([RIB] = 1,0 

mmol L-1 e [PIR] = 0,02 mol L-1) a matriz. No caso da ampola da Merck® foi necessário fazer 

uma diluição (10 µL da amostra para 50,0 mL de água pura) e da amostra diluída apenas 1 

mL era utilizado na análise, os passos seguidos na análise foram os mesmo da amostra da 

EMS®.  
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

5.1. Preparo e avaliação das diferentes proporções entre grafite e parafina 

A proporção ótima foi estudada pelo nosso grupo de pesquisa e o resultado já foi 

divulgado anteriormente em alguns artigos. De acordo com os dados apresentados por DOS 

SANTOS et al. (2013) a proporção de 80% de grafite disperso em parafina é a que dá 

melhores resultados. Na Figura 11 pode se notar que o eletrodo manufaturado com 80% (p/p) 

em grafite apresentou maior área eletroativa. De acordo com DOS SANTOS et al. (2013) 

proporções entre 65% e 75% não mostraram uma diferença significativa, que pode ser 

explicada pelo fato do qual o grafite está mais disperso na matriz e associado a esse fato a 

condutividade do compósito formado é não linear. Então a soma desses dois fatores interfere 

na superfície eletroativa do eletrodo. Já em proporções maiores que 80% a manufatura de 

eletrodos se torna inviável, já que devido as propriedades mecânicas do eletrodo, ele se torna 

frágil e difícil a homogeneização do compósito. Plotando pico da corrente versus taxa de 

varredura da área eletroativa foi encontrado cerca de 0,105 cm2 para a proporção de 80%, este 

valor corresponde a 84% da área geométrica (0,125 cm2).  

 

Figura 11: Histograma comparando as proporções de grafite na mistura e a área 

eletroativa. 

 

 Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 8. 
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5.2.  Estudo termoanalítico 

As amostras foram analisadas usando termogravimetria sobe atmosfera dinâmica de 

nitrogênio até a temperatura de 700°C, a partir dessa temperatura a atmosfera foi modificada 

para ar, ou seja, possibilitando que o carbono queime em presença de oxigênio (900°C). As 

condições detalhadas já foram apresentadas anteriormente. Os dados termogravimétricos 

foram usados para determinar a quantidade de grafite que continha em cada compósito depois 

de 8 meses de armazenamento (veja Figura 12). Na figura abaixo mostra as curvas típicas 

para a parafina pura e para os compósitos preparados, como esperado, não houve variação ao 

longo do tempo que eles foram armazenados, e nenhum cuidado especial foi tomado nesse 

período. 

 

Figura 12: Curva de TG para a parafina pura e para os diferentes compósitos. 

 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 556. 

 

A parafina pura apresenta estabilidade térmica até 220°C, depois disso, a 

decomposição completa ocorre em passos sucessivos que se sobrepõem entre 220 e 500°C 

sem a produção de resíduos. Além disso, o ponto de fusão (66,8°C) da parafina foi avaliado 

usando ATD, estando de acordo com a temperatura utilizada para a preparação de mistura 

(Figura 13).  
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Figura 13: Curva do resultado da técnica de ATD obtida para a parafina pura nas 

condições previamente citadas. 

 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 556. 

 

Os compósitos apresentaram uma perda de massa correspondente a observada na 

parafina pura na mesma variação de temperatura. Uma intensa queima de carbono é 

observada perto da temperatura de 700°C, quando a atmosfera é mudada para a atmosfera de 

ar. O resultado da termogravimetria permite determinar a quantidade de grafite no compósito, 

depois que acontece a mudança da atmosfera do forno de nitrogênio para ar ocorre a o degrau 

decomposição relacionado com a perda de massa devido ao conteúdo de carbono. Os 

resultados demonstraram que um compósito homogêneo e estável pode ser obtido usando o 

procedimento de preparação simples descrito anteriormente. A DTA foi realizada apenas para 

apresentar a fusão da parafina, não oferecendo informações relevantes no caso dos 

compósitos.  

 

5.3. Influência do pH e mecanismo de estudos da riboflavina e piridoxina. 

Visando avaliar a relação entre o pH e a resposta eletroquímica, a voltametria cíclica e 

a SWV foram realizadas aplicando as condições otimizadas para uma série de tampões que 
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variou de 1,2 até 12,0, analisando a diferença entre o branco e a solução que contém as 

vitaminas. Tais experimentos permitiram um melhor entendimento do possível mecanismo 

eletro-oxidativo para as duas vitaminas e também pode fornecer o melhor valor de pH para ser 

utilizado nas medições eletrocatalíticas.  

 

De acordo com De Souza et al. (2005) a riboflavina sofre um processo reversível de 

eletro-oxidação. Esse mecanismo foi avaliado pela técnica de SWV (amp = 50 mV, Estep = 25 

mV, freq = 100 Hz), tirando a influência da amostra das análises feitas, obteve-se um pico de 

oxidação que corresponde a 2,76 mol µL-1 da respectiva vitamina. Em cada valor do pH e 

seus respectivos brancos, a Figura 14 (A) mostra a relação entre o pH e o pico, o coeficiente 

da reta está perto do 59 mV. O que sugere o envolvimento do mesmo número do próton e 

elétrons em um processo reversível (demostrado pela respectiva voltametria cíclica). Se 

compararmos a equação da reta obtida na Figura 14(A) com a equação de Nernst (equação 

abaixo) pode-se demostrar o porquê o processo é reversível e possui uma relação de mesmo 

numero de prótons e elétrons.  

 

 

 

No caso da piridoxina, que foi submetida a um processo irreversível, a voltametria 

cíclica foi realizada. Subtraindo a dos seus respectivos perfis de picos (varrendo a 25 mV s-1, 

pH de 1,3 até 13,0, a solução contendo 5x10-4 mol L-1 da respectiva vitamina), além disso na 

Figura 14 (B) mostra a relação entre o pH e o pico de potencial com coeficiente da reta de 54 

mV, o qual sugere o envolvimento do mesmo número de prótons e elétrons (mesmo 

raciocínio usado com a riboflavina - equação de Nernst).  
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Figura 14: Dependência da (A) o potencial de oxidação usando SWV no pH com uma 

concentração da RIB de 2,8 µmol L-1; (B) o potencial de oxidação usando CV no pH para 

uma solução contendo 5x10-4 mol L-1 

 

 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 558. 
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O possível mecanismo eletro-oxidativo para a RIB e PIR, de acordo com os resultados 

de Fonseca et al. (2011) está ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15: Possível processo eletro-oxidativo para a riboflavina e piridoxina 

 

 Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 559. 

 

5.4. Procedimentos eletroanalíticos e análise das amostras. 

As amostras foram compradas do mercado local e preparadas como descrito na seção 

3.7. A técnica de SWV foi utilizada para determinar as vitaminas (riboflavina e piridoxina) 

simultaneamente em uma amostra real. Para esses experimentos foram utilizados tampões de 

acetato de pH 4,2.  

 

Várias modificações foram feitas para tentar obter melhoria na resposta do eletrodo 

durante a determinação da concentração das vitaminas na amostra real. Como o objetivo 

principal era melhorar a detecção das vitaminas, as concentrações delas na solução padrão são 

de extrema importância. Pois de acordo com a concentração adicionada, pode-se saturar o 

eletrodo ou até mesmo não atingir o nível mínimo de detecção. Assim sendo, a concentração 

de PIR foi o foco de melhoria, visto que Dos Santos et al. (2013) estudou o comportamento da 

RIB em uma solução complexa, ou seja, solução na qual tinha vários interferentes. A 
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concentração de RIB em 0,001 mol L-1 apresenta ótima detecção. Devido a otimização já feita 

pelo nosso grupo de estudo, somente PIR foi necessária a otimização.  

 

Estudos foram feitos pelo nosso grupo de pesquisa para otimizar as variáveis de 

varredura e chegou-se as seguintes condições para a análise da RIB no xarope, frequência 

igual 100 Hz, degrau de potencial de 25 mV e amplitude de 50 mV. O sinal analítico (pico de 

oxidação) ocorreu no potencial de -0,257 V, o qual foi usado para determinar a quantidade do 

analito por adição padrão. Por outro lado, almejando uma melhor determinação para a PIR, a 

frequência precisou ser mudada para 50 Hz, pois na frequência de 100 Hz a piridoxina não 

respondeu bem a análise feita (SANTOS et al., 2011).  

 

O pico de oxidação dessa vitamina ocorreu no potencial de 1,04 V. Na Figura 16 é 

apresentado o perfil analítico de determinação o qual mostra a varredura do potencial de -0,8 

até 1,4 V, as condições citadas são as mesmas utilizadas na análise da RIB. Nesse caso, a 

região linear da RIB está compreendida entre 5 – 43 µmol L-1, enquanto a região linear da PIR 

está compreendida no nível acima de 8,5x10-4 mol L-1. Devido a essa grande região linear, a 

análise da PIR mostra-se viável somente em baixas concentrações, provavelmente devido a 

saturação na segunda camada (presença de outros componentes provenientes da amostra real). 

O limite mínimo de detecção para as duas vitaminas estão em cerca de 9,8x10-7 mol L-1. 
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Figura 16: Voltametria de onda quadrada para sucessivas adições de 250 µL da 

solução de padrão ([RIB] = 1 mmol L-1 e [PIR] = 0,02 mol L-1) em 50,0 mL com pH 

tamponado (tampão acetato pH 4,2) para a determinação das vitaminas em amostra real 

 

 Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 559. 

 

Foi realizado um tratamento cuidadoso das curvas acima e chegou-se nos gráficos a 

seguir (Figura 17). Utilizando a técnica de adição padrão, pode-se determinar a quantidade 

inicial de vitaminas nas amostras (quantidade proveniente do complexo B da Merck® ou 

EMS®). Para a RIB a quantidade que foi recuperada foi de aproximadamente (96,6 ± 8,0)%, 

enquanto para a PIR a quantidade foi de (98,7 ± 6,8)%. Nos dois casos as análises foram 

feitas em triplicada, para assegurar a veracidade e minimizar os erros durante o experimento.  
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Figura 17: Dados obtidos pela técnica de voltametria de onda quadrada, e que foram 

tratados usando a técnica da adição padrão. O experimento foi feito usando as condições 

previamente discutidas e otimizadas para (A) riboflavina e (B) piridoxina 

     

 

 

 Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013, p. 560. 



52 
 

 

6. CONCLUSÕES 

Considerando as diversas vantagens do eletrodo compósito, como os baixos custos, 

estabilidade, sensibilidade, facilidade de manutenção e limpeza, possibilidade de preparação 

em diferentes formas (com ou sem modificações) e aplicabilidade a vasto valores de pH, 

diferentes compósitos sólidos são feitos por dispersão mecânica de grafite em parafina 

aquecida (~65ºC) e analisados em ordem de otimizar o uso deles em procedimentos 

eletroquímico e eletroanalítico. Esses materiais também foram termicamente avaliados, 

usando técnicas termo analíticas, com o propósito de avaliá-los em termo de conservação em 

longos períodos, no nosso caso o eletrodo mostrou-se estável por mais de 8 meses, sem a 

necessidade de cuidados especiais na hora da armazenagem.  

 

Como foi apresentado e discutido, o melhor resultado encontrado para preparo do 

compósito foi de 80% m/m de grafite em parafina. Estudos eletroquímicos foram feitos 

usando diferentes técnicas eletroanalíticas em diferentes valores de pH para analisar o 

comportamento da RIB e PIR. Esses estudos forneceram melhores entendimentos e 

confirmação sobre o processo eletroxidativo das vitaminas. Especialmente entendimento 

ligado a reversibilidade e a dependência do pH.  

 

Do ponto de vista analítico, a SWV em pH 4,2 foi escolhido devido as suas várias 

vantagens; boa linearidade entre o pico de resposta e a concentração (5 – 43 µmol L-1 para a 

RIB e acima de 8,5x10-4 mol L-1 para a PIR), os picos formados foram de ótima resolução, os 

limites de detecção para as duas vitaminas está em torno de 9,8x10-7 mol L-1. Diferentes 

amostras comerciais foram analisadas para a RIB (xarope do complexo B da EMS®) e 

piridoxina (ampolas de Citoneurin 5000 da Merck®) fornecendo 96,6% e 98,7% de 

recuperação, respectivamente. O material proposto pareceu ser uma boa alternativa e 

confiável para ser aplicado nas condições estudadas. 
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