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Resumo 

Este trabalho trata da caracterização do processo de eletrodeposição de nanopartículas de 

prata dentro de uma pasta de carbono (PC) feita pela mistura de pó de grafite e óleo mineral na 

razão de 70/30, respectivamente. Este eletrodo foi usado para investigar a oxidação de dopamina 

e sua quantificação. O estudo voltamétrico do processo de eletrodeposição indicou que a redução 

de prata ocorreu por dois processos diferentes a potenciais mais negativos que 0,000 V e -0,150 

V e exibiu somente um pico anódico para oxidação da prata metálica. Estes dois processos foram 

dependentes da concentração de íons prata na PC. Ademais, a redução ocorreu principalmente na 

camada mais próxima da interface PC/solução aquosa, a qual foi fortemente influenciada pelo 

NaCl adicionado dentro da PC. Fotografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) indicaram que a eletrodeposição de prata ocorreu sobre algumas placas de grafite com 

uma camada homogênea de nanopartículas de prata, independentemente da composição da PC 

modificada.  Análises por difração de raios X não mostraram linhas de difração para a prata 

metálica, indicativo da formação de nanopartículas de prata ou prata amorfa. A oxidação de 

dopamina durante a voltametria no eletrodo de pasta de carbono contendo AgNO3, sem e com 

NaCl, ocorreu em paralelo a oxidação de prata na mesma faixa de potencial, a qual foi 

dependente da composição da solução. O gráfico das cargas anódicas para a oxidação de 

dopamina e prata, obtido em solução de NaCl exibiu relação linear na faixa de 2,50 × 10
-5

 – 1,50 

× 10
-4

 mol L
-1

, com equação de regressão linear qa = 2,77 + 4,50 × 10
-3

 [DA], porém quando se 

adicionou bissulfito de sódio à solução, não se obteve uma boa reprodutibilidade para a curva. 

Neste caso, este sistema, não foi satisfatório para a determinação de dopamina em formulações 

farmacêuticas. 

 

Palavras-Chaves: eletroanalítica, eletrodeposição, eletrodo pasta de carbono modificado, 

nanopartículas de prata, dopamina. 
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Abstract 

This work concern to the characterization of the silver nanoparticles electrodeposition 

process into a carbon paste (CP), made by mixing carbon powder and mineral oil in the rate of 

70/30, respectively. This electrode was used to investigate the dopamine oxidation and its 

quantification. Voltammetric studies of the electrodeposition process indicated that the silver 

reduction occurred by two different processes at potentials more negatives than 0.000 V and        

-0.150 V and it exhibited only one anodic peak to silver metallic oxidation. These two processes 

were dependent of the silver ion concentration into the CP. In addition, the reduction occurred 

mainly in the nearest layer of the carbon paste/aqueous solution interface which was strongly 

influenced by added NaCl into the CP. Scan electron microscopy (SEM) photographs indicated 

that the silver electrodeposition occurred on some flakes of carbon powder with a homogeneous 

silver nanoparticles layer, regardless of the composition of the modified CP. X ray diffraction 

analysis not showed diffraction lines to silver metallic that indicated silver nanoparticles or 

amorphous formation. The dopamine oxidation during the voltammetry at the carbon paste 

electrode containing AgNO3, without and with NaCl, occurred in parallel to silver oxidation at 

the same range of potential, which was aqueous solution composition dependent. The graphic of 

the anodic charger to the dopamine and silver oxidations obtained in NaCl solution exhibits 

linear relation in the range of  2.50 × 10
-5

 – 1.50 × 10
-4

 mol L
-1

, with linear regression equations 

qa = 2.77 + 4.50 × 10
-3

 [DA], but when sodium disulfite was added to the solution, it was not 

obtained a good reproducibility of the curve. In this case, this system was not satisfactory to 

determine dopamine in pharmaceutic formulations. 

 

Keywords: electroanalysis, electrodeposition, carbon paste electrode, silver nanoparticles, 

dopamine. 
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 INTRODUÇÃO 1.

A farmacologia comportamental é um campo interdisciplinar que reúne várias áreas do 

conhecimento com o objetivo de desenvolver drogas para uso clínico e construir conhecimento 

acerca da cognição e do comportamento humano [1]. Um dos focos destes estudos está ligado à 

disfunção do sistema neurotransmissor, que predispõe a uma variedade de condições patológicas, 

tais como: depressão, dependência de drogas, esquizofrenia, doenças degenerativas entre muitas 

outras [2].   

 O uso de fármacos para o tratamento clínico destas doenças é relativamente recente 

sendo que os primeiros medicamentos modernos para ansiedade, depressão, síndrome bipolar e 

outras desordens psíquicas remontam do final da década de 1940. Neste período foram 

desenvolvidos vários compostos farmacêuticos a partir da modificação química da estrutura da 

clorpromazina, tais como a imipramina, a flufenazina e a tioridazina (Fig. 1 (a)-(d)). 

 

 

  

 
FIGURA 1: Fórmulas estruturais: (a) clorpromazina, (b) imipramina, (c) flufenazina e (d) tioridazina. 

 

 As duas décadas seguintes foram consideradas um período de rápido desenvolvimento da 

compreensão dos sistemas transmissores que agem no cérebro humano (dopamina, noradrenalina 

e serotonina). Os neurotransmissores, como a dopamina (Fig. 2), têm um papel fundamental nos 

mecanismos cerebrais, e sua depleção pode estar associada a doenças como o mal de Parkinson, 

a esquizofrenia e a doença de Huntigton [3].  
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FIGURA 2: Fórmula Estrutural da Dopamina 

 

A partir de então, tanto a psicofarmacologia como a farmacologia de uma forma geral 

evoluíram continuamente e a prescrição de fármacos aumentou muito, sendo dispensados 

atualmente milhões de unidades farmacêuticas/ano.  

O grande crescimento da indústria farmacêutica contribuiu para importantes avanços na 

assertividade dos tratamentos clínicos de várias enfermidades, entretanto também cresceram os 

riscos inerentes à qualidade da produção, ao abuso, às falsificações e adulterações de fármacos. 

O uso de medicamentos de forma indiscriminada pela população pode acarretar sérias 

consequências para a saúde do indivíduo e da coletividade. Estas circunstâncias apontam para a 

necessidade de métodos analíticos que possam contribuir no controle de qualidade, fiscalização e 

obtenção de testes toxicológicos para fármacos [4]. 

A literatura recente relata uma série de pesquisas utilizando técnicas eletroanalíticas para 

a determinação e análise de fármacos em diferentes modalidades de amostras. 

 

1.1   Os métodos de análise química de fármacos 

Os principais métodos de análise química qualitativa e quantitativa de fármacos são: 

espectrofotometria de absorção molecular na região do UV-Visível [5-10] e no infravermelho 

[11,12], espectrofotometria de absorção atômica [12,13], difração de raios x [10, 11, 14], 

cromatografia líquida [15], cromatografia gasosa [15], cromatografia líquida de alta eficiência 

[16, 17], cromatografia de camada delgada [15], cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à espectroscopia de massas [15], cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 

massas [18-19], análise por injeção em fluxo [20] e outras [21-25]. 
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A crescente demanda da indústria farmacêutica e a necessidade de controle de qualidade 

aumentou o interesse na pesquisa de metodologias mais simples que possam colaborar no 

processo de produção e de controle para fármacos. Além disso, é fundamental que se assegure a 

autenticidade dos produtos introduzidos no mercado, evitando erros de manipulação, 

adulterações e falsificações [4]. 

A Tabela 1 mostra uma listagem de alguns fármacos e possíveis métodos analíticos que 

podem ser utilizados para suas análises. 

 

No Brasil os métodos oficiais para a análise de fármacos estão descritos e compilados na 

Farmacopéia Brasileira [26]. Muitos deles apresentam processo e instrumentação sofisticados, 

podendo ainda apresentar o inconveniente de inúmeros pré-tratamentos do analito. No último 

 

TABELA 1: Métodos Instrumentais utilizados para determinações de alguns fármacos. 

 Fármaco Método Analítico    

A
n
ti

d
ep

re
ss

iv
o
s 

Amitriptilina  
- Voltametria cíclica [27, 28] 

- Cromatografia líquida de alta eficiência-HPLC [29] 

   

Clonazepan 

-Cromatografia líquida de alta eficiência por fase reversa  

(RV-HPLC) [30] 

-Cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas/ MS-TSQ 

[31] 

   

Diazepan 

-Microextração líquido-líquido/Cromatografia líquida de ultra eficiência 

(DLLME/UPLC) [32] 

-Cromatografia líquida (LC) [15] 

-Cromatografia gasosa (GC) 15] 

   

Nortriptilina 
- Espectroscopia de absorção molecular na região do UV-Visível [33] 

-Cromatografia líquida [33] 

   

A
n
al

g
és

ic
o
s Paracetamol 

-Cromatografia líquida de alta eficiência/Espectroscopia de massa [34] 

-Cromatografia líquida (LC) [15] 

-Cromatografia gasosa (GC) [15] 

   

Meloxicam 
- Espectroscopia de absorção molecular na região do UV-Visível com 

Injeção de Fluxo [35] 
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volume da Farmacopéia Brasileira, encontra-se apenas uma monografia que utiliza técnica 

eletroquímica para a determinação de fluoreto através de um eletrodo íon seletivo. Esse dado 

chama a atenção devido à quantidade crescente de artigos na literatura que mencionam as 

técnicas eletroquímicas como uma excelente via para a determinação de fármacos. 

 

1.2   O uso de técnicas eletroanalíticas na determinação de fármacos 

             Como visto anteriormente, vários métodos de análise química são usados para 

detecção/quantificação de fármacos, entretanto alguns métodos eletroquímicos têm despertado 

interesse dado a sua elevada seletividade, baixo custo de instrumentação e dos materiais 

utilizados, rapidez quando comparados aos outros métodos e facilidade de transporte e 

montagem do equipamento (portáteis). Outra grande vantagem destas técnicas consiste na 

possibilidade da medida ser realizada diretamente na amostra, sem necessidade de etapas de pré-

purificações ou de separações prévias [36 - 40]. A Tabela 2 apresenta uma listagem de alguns 

estudos realizados que mostram o emprego das técnicas eletroquímicas na determinação de 

fármacos. 

TABELA 2: Métodos Eletroanalíticos utilizados para determinações de alguns fármacos. 

V
it

am
in

as
 Ácido 

Ascórbico 

-Voltametria Cíclica (CV) [41-43] 

-Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) [41] 

-Voltametria Linear (LSV) [42] 

Ácido Fólico 
-Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) [43] 

-Voltametria Cíclica (CV) [43] 

C
at

ec
o
la

m
in

as
 Dopamina 

-Voltametria Cíclica (CV) [41, 42, 44-48] 

-Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) [42, 44-48] 

-Voltametria Linear (LSV) [48] 

-Espectroscopia de Impedância [45] 

Epinefrina 

-Voltametria Cíclica (CV)[42] 

-Voltametria Linear (LSV)[42] 

-Amperometria [50] 
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A determinação eletroquímica de fármacos é bastante estudada, entretanto é importante 

frisar a variedade de aplicações destas técnicas em outras áreas do conhecimento, tais como: 

 em análises biomédicas [46, 47]; 

 determinação de contaminantes ambientais [52];  

 em biossensores [53];  

 análises toxicológicas [54]; 

 na indústria de alimentos [55], entre outras. 

Entre as técnicas eletroanalíticas mais utilizadas em pesquisas com fármacos estão as 

técnicas voltamétricas. Geralmente os estudos eletroanalíticos se iniciam por ensaios 

voltamétricos (voltametria cíclica (CV)) onde se obtêm as primeiras informações acerca das 

reações de oxidação-redução do analito de interesse.   

A Tabela 3, modificada neste trabalho, foi retirada da revisão de literatura escrita por 

Gupta et al. [56]. O estudo compila uso de eletrodos e as principais técnicas voltamétricas para 

determinação de fármacos. São descritos ainda, as faixas de concentração linear e os limites de 

determinação para cada fármaco. Na revisão literária foram analisados vários tipos de matrizes 

para as amostras: pró-análise, formulação farmacêutica e fluidos biológicos, indicando que há a 

possibilidade de uma gama de aplicações possíveis para estes métodos. Analisando-se os dados 

apresentados na Tabela 3 é possível inferir que as técnicas eletroquímicas são importantes 

ferramentas analíticas no estudo de medicamentos e, atualmente são propostas diferentes 

modificações para os eletrodos visando aumentar a sensibilidade e a especificidade destes.   

Dentre as modificações, é importante salientar o papel de metais nobres (ouro, prata e platina, 

entre outros) como agentes modificadores, sobretudo em dimensões sub micrométricas. As micro 

e nanopartículas têm propriedades físicas e químicas diferenciadas e apresentam excelentes 

características óticas e elétricas, sendo que estudos recentes com técnicas eletroanalíticas relatam 

a aplicabilidade de nanopartículas de metal em vários campos da ciência [57, 58, 61, 62]. 
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TABELA 3: Compostos farmacêuticos determinados por técnicas voltamétricas, em diferentes matrizes [56]. 

Analito Eletrodo Limite de Detecção (LD) 

Faixa de Concentração (FC) 

Método 

Analítico 

Matriz Ep (V) 

Acetominofem GC LD: 3,0 µg mL
-1

 CV PF - 

Albendazol GCRDE LD: 2,4 × 10
-5

 mol L
-1

 LSV PF +0,99 

Amoxicilina MCP LD: 8,49 ×10
-6 

mol L
-1  

FC: 2,48  a 1,66 × 10
-5

 mol L
-1 

 

LSV 

DPV 

SWV 

PF 

 
- 

Ampicilina mCPE FC: 2,34 × 10
-3

 a 3,0 × 10
-2

 mol L
-1 

FC: 4,0 × 10
-2

  a 7,0 × 10
-1

 mol L
-1 

DPV PF 

HU 
- 

Ácido Ascórbico - LD: 0,88 × 10
-6

 mol L
-1

 DPV PF - 

Ácido Salicílico GC FC: 1,0 a 60,0 µg mL
-1

 CV/DPV PF - 

Ácido Úrico MGC LD: 5,27 × 10
-7

 mol L
-1

 SWV HU - 

Atenolol NGMITO LD: 0,13 × 10
-6

 mol L
-1

 DPV PF 

HU 

+0,47 

+0,90 

Azitromicina GC LD: 9,24 × 10
-7

 mol L
-1

 CV/DPV PF +0,80 

Captopril SMDE 

CP 

LD: 6,28 × 10
-9

 mol L
-1

 

LD: 1,10 × 10
-6

 mol L
-1

 

SWV 

CV/DPV 

PF,HS 

PF, HS 

-0,70 

0,65 

Ceftriaxona MGC LD: 4,03 × 10
-6

 mol L
-1

 CV, DPV HS - 

Diazepam DME, 

HDME 

CP 

LD: 9,60 × 10
-9

 mol L
-1

 

LD: 2,10 × 10
-4

 mol L
-1

 

CV 

DPV 

PF 

HP 

 

-1,30 

Dopamina GC 

CP 

NGGC 

NGITO 

MGE 

HMDE 

MWCNT 

LD: 0,80 × 10
-5

 mol L
-1

 

LD: 5,00 × 10
-6

 mol L
-1

 

LD: 4,00 × 10
-9

 mol L
-1

 

LD: 5,00 × 10
-8

 mol L
-1

 

FC: 0,35 a 3,4 x 10
-5

 mol L
-1

 

LD: 2,00 × 10
-6

 mol L
-1

 

LD: 2,00 × 10
-7

 mol L
-1

 

SWV 

DPV 

DPV 

SWV 

SWV 

DPV 

- 

PF 

PF 

- 

PF 

HS,HU 

PF 

PF 

- 

- 

- 

+0,24/+0,70 

- 

+0,20 

- 

Epinefrina MGE LD: 6,00 × 10
-8

 mol L
-1

 CV PF - 

Fluoxetina GC LD: 1,00 × 10
-6

 mol L
-1

 DPV PF +0,90 

Hidroclorotiazida GC LD: 5,00 × 10
-9

 g mL
-1

 

LD: 1,40 × 10
-10

 g mL
-1

 

DPV PF 

HU 

+1,05 

L-Dopa MCP LD: 2,50 × 10
-5

 mol L
-1

 DPV PF - 

Lidocaína BDD LD: 1,00 × 10
-7

 g L
-1

 SWV PF +1,68 

Meloxicam SMDE 

MGC 

HMDE 

FC: 0,38 a 15,0 µg mL
-1 

LD: 1,50 × 10
-9 

mol L
-1

 

FC: 1,0 × 10
-8

 a 5,0 µmol L
-1

  

CV  

DC, DPP 

DPV 

PF,SP  

PF, HS 

PF 

 

+1,08 

Metformina MWCNT LD: 6,70 × 10
-8 

mol L
-1

 - PF - 

Naproxeno PGE LD: 0,24 µg mL
-1

 DPV PF - 

Nimesulida MGC  LD: 5,00 x 10
-8 

mol L
-1

 DPV PF, HS +1,25 

Nortriptilina HMDE LD: 0,92 ng mL
-1

 SWV, CV PF - 

Paracetamol NGMITO 

MGC 

LD: 1,80 × 10
-7

 mol L
-1

 

FC: 0,05  a 1,5 
 
µmol L

-1
 

DPV 

- 

PF,HU 

PF, HU 

+0,83 

- 

Propanolol SMDE LD: 5,00 × 10
-9

 mol L
-1

 DPP PF -0,275 

Tramadol - LD: 2,20 × 10
-6

 mol L
-1

 SWV PF - 

Vitamina E - LD: 3,0 × 10
-1

 g mL
-1

 - PF - 

BDD: Eletrodo de diamante dopado com boro; BS: amostra de sangue; CGME: eletrodo gotejante de mercúrio; CP, 

eletrodo de pasta de carbono; CV: voltametria cíclica; DC: corrente direta; DME: eletrodo gotejante de mercúrio; 
DPP: polarografia de pulso diferencial; DPV: voltametria de pulso diferencial; FC: faixa de concentração; GC: 

eletrodo de carbono vítreo; GCRDE: eletrodo de carbono vítreo de disco rotatório; HB: sangue humano;  HDME: 

eletrodo de mercúrio de gota pendente; LD: Limite de detecção; MCP: eletrodo de pasta de carbono modificado; 

MGC: eletrodo de carbono vítreo modificado; MGE: eletrodo de grafite modificado; MWCNT, eletrodo de 

nanotubos de carbono de múltiplas paredes; NGGC: eletrodo de carbono vítreo modificado com  nanopartículas de 

ouro; NGITO: eletrodo de nanopartículas de ouro/filme de óxido de índio;  NGMITO: eletrodo de nanopartículas de 

ouro/filme de óxido de índio;  PGE: eletrodo de grafite;  PF: formulação farmacêutica;  SMDE: eletrodo estático de 

gota de mercúrio; SP: plasma; SWV: voltametria de onda quadrada; (-) não relatado pelo autor. 
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1.3   O uso de nanopartículas de prata em eletroanálise 

O uso de nanopartícula de prata (SNP) em sensores voltamétricos é relativamente recente. 

Wang et al. [57] descreveu pela primeira vez na literatura a utilização de SNPs em medidas 

eletroquímicas. O trabalho consistiu na determinação de tiocianato em saliva de fumantes, 

através do uso de técnica amperométrica, utilizando um eletrodo de carbono vítreo modificado 

com SNP sintetizada a partir da redução do NaBH4. Observou-se que o uso de nanopartículas de 

prata aumentava consideravelmente o pico de redução do tiocianato quando comparado a um 

mini eletrodo de disco de prata, além de possibilitar um baixo limite de detecção, na ordem de 

4,00 × 10
-8

 mol L
-1

. O trabalho revelou que a prata nanométrica possui propriedades e atividade 

eletroativas bem diferentes da prata em tamanho normal, e que as possibilidades de aplicação de 

sensores com SNP eram enormes, inclusive em amostras biológicas. 

A partir de então vários estudos foram publicados com as mais diversas aplicabilidades 

para o uso de SNP em técnicas eletroquímicas. Raghu et al. [58] propôs o uso de um eletrodo de 

pasta de carbono (EPC) modificado por poli L-arginina, peroxidase e SNPs para a determinação 

de hidroquinona em águas de esgoto utilizando voltametrias cíclicas e de pulso diferencial. 

Encontrou uma curva de calibração linear na faixa de concentração de 1 a 150 × 10
-6

 mol L
-1 

e 

limite de detecção de 0,57 × 10
-6

 mol L
-1

. 

Pifferi et al. [59] propôs o uso de um eletrodo de carbono vítreo modificado por SNPs 

sintetizadas pelo método de colóide para detecção de halotano utilizando voltametria cíclica e 

linear e concluiu que as nanopartículas de prata tiveram contribuição na atividade catalítica do 

eletrodo em água. 

Wang et al. [60] modificou um EPC com SNPs sintetizadas a partir do AgNO3/DDTC 

(dietilditiocarbamato). O eletrodo demonstrou boa sensibilidade e reprodutibilidade na 

determinação de benorilato em amostras farmacêuticas. As técnicas voltamétricas utilizadas no 

estudo foram: voltametria cíclica e de pulso diferencial. Encontrou-se o limite de detecção de 
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1,00 × 10
−8

 mol L
−1 

e resposta linear na faixa de concentração de 1,00 × 10
−7

 a 2,50 × 10
−4

 mol 

L
−1

. 

Com o intuito de investigar o desempenho de um EPC modificado com partículas de 

prata na determinação de nitrito, Menart et al. [61] desenvolveram um método utilizando 

voltametria de onda quadrada, onde o eletrodo respondeu linearmente na faixa de concentração 

de 0,05 a 1,00 × 10
−3

 mol L
−1

 e apresentou limite de detecção de 3,00 × 10
−6

 mol L
−1

. 

As propriedades vantajosas das SNPs, como excelente comportamento ótico, eletrônico e 

atividade antimicrobiana alçaram-nas como promissora área de estudo [62], até o momento não 

se encontrou na literatura pesquisa propondo a obtenção de SNPs por método de eletrodeposição 

in situ. 

 

1.4   O uso de técnicas eletroanalíticas para determinação de dopamina  

Vários estudos têm sido realizados com o mote de determinar dopamina através do uso de 

técnicas eletroanalíticas [41, 42, 45-48]. Tashkhourian et al. [41] propôs um EPC modificado 

com nanopartícula de prata e nanotubos de carbono para a determinação simultânea de ácido 

ascórbico(AA) e dopamina(DA) em amostras farmacêuticas e amostras biológicas. Neste caso, 

as nanopartículas de prata foram obtidas pelo método do poliol. Foi encontrado um pico de 

separação de 67 mV e um limite de detecção de 3,00 × 10
-7 

e 1,20 × 10
-5

 mol L
-1

 para o DA e AA 

respectivamente. As faixas de concentração linear para este método foram de 8,00 × 10
-7 

a 6,40 × 

10
-5

 mol L
-1

 e 3,00 × 10
-5  

a 2,0 × 10
-3

 mol L
-1

 

 No estudo de Mahanthesha et al. [42] a dopamina foi determinada na presença de um 

excesso de interferentes (ácido úrico e ácido ascórbico) através de voltametria cíclica e 

voltametria de pulso diferencial. Foi utilizado um eletrodo de pasta de carbono modificado 

através de um pré-tratamento com hidróxido de sódio, no intuito de se eliminar o óleo da 

superfície do eletrodo de trabalho e aumentar sua atividade eletrocatalítica. Neste caso, 
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observou-se um limite de detecção de 0,198 × 10
-6

 mol L
-1

 e faixa de linearidade da concentração 

de 2,0 × 10
-6

 a 1,0 × 10
-5

 mol L
-1

. 

 Thomas et al. [47] propôs a eletropolimerização de um polímero poli (rodhamine B) na 

superfície de um eletrodo de pasta de carbono. O eletrodo modificado apresentou alta 

seletividade para a dopamina, não sofrendo ação de interferentes como o AA e ácido úrico (UA), 

em concentrações micromolares, boa sensibilidade (LD: 3,99 × 10
-6

 mol L
-1

) e extensa faixa de 

resposta linear à variação de concentração de dopamina (6,0 a 1000,0 × 10
-6

 mol L
-1

). 

 Atta et al. [46]  encontrou um bom resultado modificando um eletrodo de pasta de 

carbono com perovskita para a determinação de dopamina em fluido biológico. Foram 

encontradas duas regiões com faixas de concentração linear para a determinação de DA, em 7,0  

a 70,0 µmol L
−1 

e
 
 90,0 a 160,0 µmol L

-1
 e limite de detecção de 9,30  e 25,0 nmol L

−1
, 

respectivamente
 
. 

Os métodos eletroanalíticos para determinação de fármacos podem ser empregados em 

uma grande variedade de analitos, e tem demonstrado boa aplicabilidade, seletividade e 

sensibilidade. Técnicas eletroquímicas tais como a amperometria [50], a coulometria [62], a 

potenciometria [63] e as técnicas voltamétricas [41-48] podem apresentar-se como alternativas 

viáveis neste contexto. 

 Os eletrodos de pasta de carbono modificados são um tipo de sensor muito estudado para 

determinação de dopamina em várias matrizes de amostras, entretanto na literatura recente não é 

descrito nenhum dispositivo modificado com prata eletrodepositada in situ. Alguns estudos 

indicam que há melhora na qualidade do sinal analítico quando o eletrodo de pasta de carbono é 

modificado com partículas de prata (nanopartículas, micropartículas, etc) [41, 52, 64].  

 A Tab. 4 apresenta as faixas de concentração linear e limites de detecção para dopamina 

de alguns trabalhos utilizando eletrodos de pasta de carbono modificados. 
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TABELA 4: EPCMs para determinação de dopamina. 

Eletrodo FC LD Ref. 

EPCM com nanopartículas de 

prata e nanotubos de carbono 

8,00 × 10
-7

 a 6,40 × 10
-5 

mol L
-1 

3,00 × 10
-5

 a 2,0 × 10
-3 

mol L
-1

 

3,00 × 10
-7 

mol L
-1 

1,20 × 10
-5 

mol L
-1

 

[41] 

EPCM com pré tratamento  2,00 × 10
-6

 a 1,00 × 10
-5 

mol L
-1

 0,198 × 10
-6 

mol L
-1

 [42] 

EPCM com nanopartículas de 

carbono 

1,00 a 10,00 × 10
-7 

mol L
-1 

10 a 1000,0 × 10
-7 

mol L
-1

 

1,20 × 10
-7

 mol L
-1

 [45] 

EPCM com perovskita 7,00 a 70,00 × 10
-6 

mol L
-1 

90,0 a 160,0 × 10
-6 

mol L
-1

 

9,30 × 10
-9

 mol L
-1 

25,0 × 10
-9

 mol L
-1 

[46] 

EPCM com polímero 6,00 a 1000 × 10
-6 

mol L
-1

 3,99 × 10
-6

 mol L
-1

 [47] 

EPCM com nanopartículas de 

TiO2 

0,08 a 20,0 × 10
-6 

mol L
-1

 3,14 × 10
-8 

mol L
-1

 [64] 

EPCM com filme de polímero 0,50 a 3,50 × 10
-5 

mol L
-1

 1,00 × 10
-8 

mol L
-1

 [65] 

EPCM: eletrodo de pasta de carbono modificado; FC: Faixa de concentração linear; LD: Limite de detecção. 

 

1.5   Técnicas Eletroanalíticas 

1.5.1  Fundamentos de Eletroquímica 

1.5.1.1  Eletrodo e Eletrodo de Pasta de Carbono 

 Os eletrodos são dispositivos formados por várias fases condutoras em série com um 

terminal da fase sendo um metal e outro um eletrólito.  Existem inúmeros tipos de eletrodos de 

trabalho usados em diferentes técnicas eletroanalíticas, tais como: eletrodo de mercúrio 

(polarografias), eletrodos metálicos puros (platina, ouro), eletrodos de ligas metálicas, eletrodo 

combinado de vidro para medida de pH, eletrodo de carbono compósito, eletrodos de pasta, entre 

muitos outros [63]. 

Os eletrodos de pasta de carbono (EPC) foram primeiramente descritos por Adams [66] e 

pertencem a um grupo especial de eletrodos heterogêneos de carbono. Devido às numerosas 

características e propriedades vantajosas, os EPCs são largamente usados em medidas 

voltamétricas, podendo, entretanto, também ser aplicados em amperometria, coulometria e 

potenciometria. Algumas das razões para que este tipo de sensor seja bastante utilizado são: a 
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facilidade de obtenção da pasta de carbono, possibilidade de modificação da pasta com materiais 

desejáveis com propriedades químicas pré-determinadas e o fato de serem altamente seletivos 

[63, 67-71]. 

Este eletrodo usa pó de grafite misturado com vários ligantes orgânicos. Pode ser 

concebido a partir de várias formas de carbono, tais como, nanotubos de carbono de paredes 

única ou múltiplas, grafeno, fulereno, grafite e etc [69]. A composição da pasta afeta fortemente 

a reatividade do eletrodo, pois o aumento de ligante provoca uma diminuição na taxa de 

transferência de elétrons. A pasta de carbono apresenta uma matriz adequada para incorporação 

de modificadores orgânicos, metálicos ou inorgânicos utilizados para uma enorme gama de 

aplicações [63, 67-71], dependendo do uso do sensor, umas das vantagens do material é a 

possibilidade de modificações químicas transitórias ou permanentes através de adsorção, 

formação de compósitos, recobrimento por membrana polimérica, formação de ligação covalente 

[67] ou eletrodeposição, por exemplo.   

Os aglutinantes mais usados são Nujol (óleo mineral), óleo de rícino (vegetal), querosene 

e graxa de silicone [69]. A função do aglutinante é fixar a pasta ao eletrodo e preencher as 

lacunas entre as partículas de grafite ou de carbono. As principais desvantagens dos eletrodos de 

pasta de carbono são: a tendência do ligante orgânico em se dissolver em solução contendo 

solvente orgânico e problemas de reprodutibilidade de sinal, além de ser de significativa 

importância, a experiência do analista para a funcionalização da técnica em análises práticas 

[67]. 

Os eletrodos de pasta de carbono (Fig. 3) são preparados por trituração do pó e do 

aglutinante, sendo que a modificação da pasta ou da superfície eletródica pode ser feita através 

de: termomoldagem da mistura homogeneizada dos pós sólidos; compressão da mistura 

homogeneizada dos pós sólidos em um molde; polimerização in situ do monômero previamente 

misturado com grafite, usando um outro polímero orgânico suporte; liquefação da mistura; 
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homogeneização dos componentes do sistema e resfriamento da mistura; dissolução do polímero 

em um solvente orgânico volátil, dispersando-se grafite na solução e evaporando-se o solvente 

[69]. As possibilidades de modificadores que podem ser adicionados aos eletrodos de pasta de 

carbono são extensas e não é possível limitar o uso deste artefato a uma área do conhecimento. 

 

FIGURA 3: Montagem do Eletrodo de Pasta de Carbono. 

 

1.5.1.1  Potencial de eletrodo e equação de Nernst 

Na região de contato entre duas fases diferentes do eletrodo pode existir uma diferença de 

potencial elétrico decorrente das diferenças em distribuição de carga e potencial químico das 

fases. A diferença de potencial elétrico pode ser modificada pelo transporte de partículas 

eletricamente carregadas (elétrons ou íons) entre as duas fases. Contudo a diferença de potencial 

entre as fases não pode ser averiguada diretamente, pois os instrumentos de medidas 

(voltímetros) necessitam de dois terminais metálicos, enquanto que um eletrodo tem somente um 

terminal metálico. Para tanto, o que se faz é medir a diferença de potencial entre dois eletrodos, 

mantidos em contato por uma solução eletrolítica e conectando-se os terminais metálicos do 

voltímetro às duas fases terminais metálicas dos eletrodos. Portanto, o que se mede é a diferença 

de potencial entre dois eletrodos, sendo este um potencial relativo. Para que se obtenham valores 

de potenciais fixos para cada eletrodo, se estabelecem as medidas de potencial em um sistema 

com dois eletrodos (célula eletroquímica) em que se dispõe de um eletrodo de referência, capaz 

de manter seu potencial constante durante a medida. O potencial padrão de eletrodo será obtido 
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contra este eletrodo de referência [39]. 

Um potencial de eletrodo é uma medida do quanto a concentração das espécies presentes 

em uma meia-célula diferem dos seus valores no equilíbrio, estando diretamente relacionado às 

atividades dos reagentes e dos produtos da reação da célula e indiretamente relacionado às 

concentrações molares. 

A partir das leis da termodinâmica, verifica-se que o potencial do eletrodo (E0) pode ser 

usado para estabelecer a concentração das espécies na superfície do eletrodo, de acordo com a 

equação de Nernst (Equação (1)-(2)). Esta equação mostra que é possível associar o potencial do 

eletrodo à concentração do analito. 

 

𝐸 =  𝐸0 +  
2,3𝑅𝑇

𝑛𝐹
 𝑙𝑛 

𝐶𝑜

𝐶𝑟
 

EQUAÇÃO 1: Equação neperiana de Nernst 

onde: E: potencial de celúla, 

𝐸0: Potencial padrão do eletrodo, 

𝑅: Constante universal dos gases, 8,314 J K
-1

mol
-1

, 

𝑇: temperatura Kelvin, 

𝑛: número de elétrons,  

𝐹: Constante de Faraday, 96,487 C. 

Quando se substitui as constantes pelos valores numéricos, especificando-se a temperatura 

em 25°C e convertendo-se o logaritmo para a base 10, tem-se: 

 

𝐸 =  𝐸0 −  
0,0592

𝑛
 𝑙𝑜𝑔 

[𝐵]𝑏

[𝐴]𝑎
 

EQUAÇÃO 2: Equação logarítmica natural de  Nernst. 

1.5.1.2  Potencial padrão de eletrodo e eletrodo de referência 

O potencial de eletrodo (E) não pode ser medido diretamente, sendo usado como 
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parâmetro o potencial de um eletrodo de referência. O potencial de eletrodo é medido contra o 

eletrodo padrão de hidrogênio como referência e reflete por convenção a semi reação de redução 

do par redox [39]. 

O eletrodo padrão de hidrogênio (EPH) é um eletrodo de referência universal, contra o 

qual se obtém os valores para os demais potenciais de eletrodo. Este eletrodo possui um 

comportamento reversível e altamente reprodutível. Por convenção o potencial do EPH é 

definido com o valor 0,000 V sob todas as temperaturas, tendo como pressão parcial do gás 

hidrogênio de uma atmosfera. Logo, qualquer potencial desenvolvido em uma célula que tenha o 

EPH como eletrodo de referência como ânodo e outro eletrodo, é integralmente atribuído ao 

outro eletrodo. Apesar de ser um eletrodo em que se alcançam excelentes reprodutibilidade e 

estabilidade nas medidas, o EPH raramente é utilizado como eletrodo de referência, haja vista 

que sua manutenção e uso são de certa forma complicados e inconvenientes, além de gerarem 

risco de incêndio [39]. 

O eletrodo de referência ideal deve possuir um potencial conhecido, constante e 

insensível ao analito, além de apresentar características desejáveis como robustez e facilidade de 

construção e manutenção [39].    

Alguns exemplos de eletrodos de referência comumente utilizados nas práticas 

eletroquímicas são: eletrodo de calomelano saturado (Hg | Hg2Cl2, KCl (saturado),  eletrodo de 

prata/cloreto de prata (Ag | AgCl, KCl (saturado)) e eletrodo de óxido mercuroso (Hg | HgO, 

NaOH 1,0 mol L
-1

) [39, 63]. 

 

1.5.1.3  Dupla Camada elétrica 

Os métodos eletroanalíticos podem ser não interfaciais e interfaciais, sendo que nestes 

últimos as medidas são decorrentes das alterações que ocorrem na região mais próxima à 

interface eletrodo/solução eletrolítica. Dentre os métodos interfaciais se destacam os métodos 
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estáticos, em que a corrente elétrica é suficientemente baixa para que não ocorra alteração 

apreciável no sistema (i = 0) e os métodos dinâmicos são aqueles onde há passagem de corrente 

no sistema eletroquímico (i>0). Quando se usa os métodos eletroanalíticos dinâmicos tendo-se o 

controle do potencial, objetiva-se associar a reposta da corrente elétrica com a concentração da 

espécie de interesse, através do monitoramento do processo de oxidação-redução da espécie [37, 

39] (Equação 3). 

𝑂 + 𝑛𝑒−    ⥧  𝑅 

EQUAÇÃO 3: Processo de oxidação e redução. 

 

onde:  O: forma oxidada da espécie,  

        𝑛𝑒−: número de elétrons,  

            R: forma reduzida da espécie. 

A dupla camada elétrica (Fig. 4) [38] representa esquematicamente o modelo de arranjo 

de distribuição de carga na região mais próxima á superfície do eletrodo. Nesta região interfacial 

entre o eletrodo e a solução formam-se zonas ionicamente carregadas que compensam o excesso 

de carga da superfície eletródica, formando uma camada com partes distintas [38].  

A camada mais interna deste arranjo é nomeada camada interna de Helmholtz (CIH), ou 

plano interno de Helmholtz, e contem moléculas do solvente e íons especificamente adsorvidos. 

Na próxima camada, ou seja, a camada externa de Helmholtz, existem íons solvatados 

adsorvidos. Após estas duas camadas tem-se uma distribuição aleatória decrescente de íons de 

carga oposta à da carga da fase metálica até uma região em que as cargas dos cátions e ânions 

tornam-se compensadas eletricamente. Nos processos eletroquímicos as reações de transferência 

de elétrons ocorrem nesta região interfacial. 
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FIGURA 4: Modelo esquemático da região de dupla camada elétrica proposta por Grahame [38]. 

 

1.5.1.4  Processo de transferência de elétrons e transferência de massa 

As reações eletroquímicas nos eletrodos envolvem a transferência de elétrons e 

transferência de massa entre as fases. A transferência de elétrons ocorre entre uma fase condutora 

de um metal e níveis energéticos em moléculas ou íons na solução. A velocidade de transferência 

de elétrons é influenciada pelo potencial aplicado e em potenciais mais negativos (catódicos) 

favorecem a redução, enquanto que para potenciais mais positivos (anódicos) favorecem a 

oxidação da espécie química [37, 38]. 

Em sistemas eletroquímicos as reações de eletrodo são influenciadas por três modelos de 

transporte de massa [37-40] (Fig. 5): 

- Difusão: movimento de espécies segundo um gradiente de concentração; 

- Migração: movimento de espécies carregadas devido a um gradiente de potencial elétrico; 

- Convecção: movimento de espécies devido à forças mecânicas e diferença em densidade. 



 

 

17 

 

 
FIGURA 5: Modelos de transporte de massa [37]. 

 

Em sistemas eletroquímicos o transporte de massa por migração pode ser minimizado 

pela adição de uma sal inerte (KCl, NaCl, KNO3 etc), o qual deve estar em concentração igual ou 

maior que 100 vezes a do analíto. 

 

1.5.1.5  Célula Eletroquímica 

Os métodos eletroanalíticos envolvem identificação e quantificação de espécies químicas 

presentes em uma amostra em solução, sendo que a maioria dos métodos estuda as alterações 

causadas em um sistema químico mediante a medida de propriedades elétricas, tais como a 

corrente, o potencial, a resistência elétrica, a carga etc [36-40]. As medidas eletroanalíticas são 

feitas em células eletroquímicas (Fig. 6), com a presença de no mínimo 2 eletrodos. As células 

geralmente utilizadas para medidas voltamétricas são aquelas com 3 eletrodos (eletrodo de 

referência, eletrodo de trabalho e contra eletrodo (Fig.6 (A-C)), contendo uma solução 

eletrolítica (Fig. 6 (D)). A solução eletrolítica deve conter um sal inerte (concentração 100 vezes 

maior que a do analito) em excesso para minimizar a migração de íons eletroativos. As reações 

estudadas em uma célula eletroquímica são principalmente reações de oxidação-redução, onde 

há a transferência de elétrons e a mudança do estado de oxidação do analito [38]. 

Já os eletrodos auxiliares ou contra-eletrodos, podem ser eletrodo de platina, eletrodo de 

ouro, eletrodo de carbono vítreo etc [36], os quais devem ser inertes. 
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FIGURA 6: Célula Eletroquímica. A (eletrodo de referência); B (eletrodo de trabalho); C (contra-eletrodo) e D 

(eletrólito de suporte) [68]. 

 

1.5.2 Cronoamperometria 

Na técnica de cronoamperometria, fixa-se um potencial de interesse para o eletrodo de 

trabalho e monitora-se o sinal resultante de corrente ao longo do tempo. Utiliza-se um salto de 

potencial de um potencial inicial, como visto na Fig. 7(a) onde não ocorre nenhum processo 

faradaico para um potencial onde há um processo eletroquímico, podendo-se notar a depleção da 

espécie eletroativa e mudanças no gradiente de concentração. A Fig. 7 (b) expõe um típico 

cronoamperograma, onde se adquire o sinal da corrente (i) versus o tempo (t).  

 
FIGURA 7: Cronoamperometria. (a) Salto de potencial (b) Típico cronoamperograma [71]. 

 

1.5.3 Voltametria de Varredura Linear 

A voltametria linear (LSV) é a técnica de varredura de potencial mais simples. Ela 

consiste na medida da corrente elétrica em função do potencial aplicado, em que o potencial é 
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variado linearmente de um valor inicial a um valor final sob uma velocidade de varredura 

constante e conhecida. As Figs. 8 (a)-(b) apresentam o sinal de excitação em uma varredura 

linear e a curva decorrente da varredura linear de potencial versus corrente elétrica, 

respectivamente. Em eletroanalítica, as medidas na LSV atingem limites de detecção da ordem 

de 10
-6

 mol L
-1

, porém é uma técnica que não apresenta alta sensibilidade quando comparada às 

técnicas de pulso. 

           
FIGURA 8: Voltametria Linear: (a) Sinal de excitação versus tempo [39] (b) Voltamograma linear [36]. 

 

1.5.4 Voltametria Cíclica  

Na voltametria cíclica (CV) é possível avaliar de maneira geral a cinética e 

termodinâmica dos processos eletroquímicos que ocorrem em uma região de potencial elétrico, 

sendo escolhida geralmente como técnica de entrada em vários tipos de experimentos. Esta 

técnica é possivelmente a mais usada para a aquisição de dados qualitativos sobre as reações 

eletroquímicas. Com a voltametria cíclica é possível obter informações sobre: potencial de 

deposição, sobrepotencial de nucleação, reversibilidade da reação, controle cinético da reação 

(por transporte de massa ou transferência de carga) etc [37,40]. 

A técnica consiste em uma varredura triangular de potencial versus tempo (Fig. 9 (a)), ou 

seja, começa em um potencial inicial (E1) onde não há nenhum processo de oxidação ou redução 

de interesse até um segundo potencial (E2) onde há a inversão da varredura até o potencial final 

(E3) (Fig. 9(b)), geralmente a uma mesma velocidade de varredura [40].  Dependendo do 

objetivo do estudo podem ser feitos somente um ou vários ciclos, com ou sem modificação de 
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parâmetros. Durante a varredura, o instrumento (potenciostato) registra a corrente resultante do 

potencial aplicado [37], e a curva resultante do registro de corrente versus potencial é chamada 

voltamograma cíclico (Fig. 9 b). 

 

 

         
FIGURA 9: Voltametria Linear. (a) Sinal de excitação versus tempo [39]. (b) Voltamograma Cíclico reversível [37]. 

  

 

Por meio da avaliação de alguns parâmetros da técnica (potencial e corrente de pico das 

reações catódicas e anódicas), é possível verificar a reversibilidade da reação eletroquímica. Os 

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

diferente velocidade de varredura e/ou concentrações de espécie eletroativas. Em sistemas 

reversíveis, as concentrações das espécies obedecem à equação de Nernst e a corrente de pico 

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

independente da velocidade [40]. Como nos processos reversíveis os picos de oxidação e 

redução são simétricos, a razão entre as correntes de pico tendem a se aproximar da unidade, 

bem como a diferença entre os potencias de pico é de aproximadamente 59/n mV, onde n é o 

número de elétrons envolvidos no processo, logo, a separação de picos pode ser utilizada para 

determinar o número de elétrons transferidos durante a reação [37]. Quando o sistema não atende 

ou atende parcialmente aos parâmetros discutidos anteriormente pode ser chamado de sistema 

irreversível ou quase reversível [37, 40].  
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A Tab. 5 apresenta uma listagem dos parâmetros avaliados para classificação dos sistemas 

eletroquímicos em: reversível, quase reversível e irreversível. 

TABELA 5: Parâmetros de reversibilidade dos sistemas eletroquímicos [40]. 

Sistemas Reversíveis 
Sistemas quase 

reversíveis 
Sistemas Irreversíveis 

Presença de pico reverso na 

varredura 

Presença de pico reverso 

na varredura 

Não há pico reverso na 

varredura 

∆𝐸𝑝  =  𝐸𝑝
𝐴  −  𝐸𝑝

𝐶 =  
59

𝑛
 𝑚𝑉 ∆𝐸𝑝 é maior que 

59

𝑛
 𝑚𝑉  Não se aplica 

∆𝐸𝑝 independente da 𝑣 ∆𝐸𝑝 aumenta com o 

aumento da 𝑣. 

Não se aplica 

|𝐼𝑝
𝐴 / 𝐼𝑝

𝐶  =  1| |𝐼𝑝
𝐴 / 𝐼𝑝

𝐶  =  1| Não se aplica 

𝐼𝑝 𝛼  𝑣
1
2 

𝐼𝑝 =  −(2,69 × 105)𝑛3/2𝑐𝑜
∞𝐷1/2𝑣1/2 

𝐼𝑝 aumenta com  𝑣
1

2 mas 

não proporcionalmente 

 

𝐼𝑝= − (2,99 × 105 )𝑛 (𝛼𝐶𝑛𝛼)1/2𝐶𝑜
∞𝐷𝑜

1/2
𝑣1/2 

∆𝐸𝑝:Diferença de potencial de pico;  𝐸𝑝
𝐴: potencial pico anódico; 𝐸𝑝

𝐶 : potencial de pico catódico; 𝑛: número de 

elétrons; 𝐼𝑝
𝐴: corrente de pico anódica;  𝐼𝑝

𝐶: corrente de pico catódica; 𝑣: velocidade de varredura; 𝐷: densidade de 

corrente; 𝑣: velocidade de varredura. 

 

O comportamento dos sistemas eletroquímicos reversível, quase reversível e irreversível 

pode ser visto na Fig. 10, em um gráfico da ip como uma função da raiz quadrada da velocidade 

de varredura ( 
½
).  

 
FIGURA 10: Processo reversível, quase reversível e irreversível. 

 

1.5.5 Voltametria de Pulso Diferencial  

As técnicas voltamétricas de pulso têm como principal vantagem uma diminuição no 
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limite de detecção, permitindo a quantificação de espécies em níveis de concentração 

nanomolares. A voltametria por pulso diferencial (DPV) é uma técnica bastante difundida, onde é 

fixada a magnitude dos pulsos com a aplicação de potenciais crescentes (Fig. 11 (b)), e a corrente 

é medida no momento anterior à aplicação do pulso e novamente ao final do pulso, após a 

corrente não faradaica já ter decaído (a corrente capacitiva cai exponencialmente enquanto a 

corrente faradaica cai mais lentamente).  A primeira corrente é subtraída da segunda e o resultado 

desta diferença é plotado versus o potencial. A velocidade de varredura usualmente utilizada para 

a técnica é de 1 a 10 mV s
-1

 e os pulsos são sobrepostos em uma rampa de potencial (Fig. 11 (a)). 

O pulso diferencial corrige a contribuição da corrente de fundo diminuindo os valores de limite 

de detecção, tornando a técnica muito mais versátil para a eletroanálise. 

 

         
FIGURA 11: Voltametria de pulso diferencial. (a) Sinal de excitação versus tempo [39]. (b) Voltamograma de pulso 

diferencial. 

 

1.5.6 Voltametria de Onda Quadrada 

De maneira similar que ocorre na DPV, na técnica de voltametria de onda quadrada 

(SWV) se obtém duas medidas para a corrente, no intuito de minimizar a contribuição da 

corrente capacitiva sobre a corrente total, uma onda composta por várias ondas quadradas 

simétricas é sobreposta a uma rampa de potencial na forma de escada e aplicada ao eletrodo de 

trabalho [36], como é apresentado na Fig. 12 (a).   A sensibilidade da técnica é maior que na 
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DPV, com correntes de pico até quatro vezes maiores [56], com a vantagem de não haver perda 

de resolução de picos em velocidades de varredura até 100 vezes maiores que para a DPV. 

Enquanto na DPV as velocidades de varredura variam de 1 a 10 mV s
-1

, na varredura de onda 

quadrada a velocidade varia de 100 a 1000 mV s
-1

, havendo uma importante redução no tempo 

de análise se comparado à DPV. A Fig. 12 (b) apresenta o voltamograma resultante da diferença 

entre as duas correntes versus a rampa de potencial aplicado. 

 

         
FIGURA 12: Voltametria de onda quadrada. (a) Sinal de excitação versus tempo [39]. (b) voltamograma [36]. 
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2. OBJETIVOS 

  Objetivo Geral 2.1-

Desenvolver um eletrodo de pasta de carbono modificado com nanopartículas de prata 

eletrodepositada in situ e avaliar seu uso para determinação de dopamina. 

 

  Objetivo Específico 2.2-

- Desenvolver um eletrodo de pasta de carbono modificado com nanopartículas de prata 

eletrodepositadas in situ (EPCM); 

- Caracterizar eletroquimicamente o processo de eletrodeposição da prata na pasta de carbono; 

- Caracterizar a morfologia e estrutura física do EPC modificado com prata eletrodepositada; 

- Caracterizar o comportamento eletroquímico de dopamina com o eletrodo desenvolvido; 

- Avaliar a possiblidade de usar o EPC modificado para estabelecer um método quantitativo para 

a determinação de dopamina em amostras farmacêuticas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Obtenção da pasta de carbono modificada 3.1-

O primeiro passo foi obter um pó de grafite contendo o modificador disperso. Como 

modificadores foram utilizados os sais: NaCl (Proquímios®), KCl (Synth ®), NaNO3 (Isofar ®), 

AgNO3 (Plat-Lab®) e AgNO3/NaCl. Para tanto, o sal foi disperso/dissolvido em álcool etílico 

anidro 99,8% (Synth®) em um béquer, seguido pela adição de pó de grafite (Dinâmica ®, 

granulometria < 50 m) sob agitação mecânica. Esta mistura foi colocada para aquecimento em 

banho maria a 80
o 

C com agitação por ultrassom, até que todo álcool fosse evaporado (cerca de 

20 min). Tal procedimento visou garantir uma dispersão mais uniforme do sal no pó de grafite. 

Os pós de grafite com modificadores em concentrações menores foram obtidos por meio de 

diluições. 

As pastas de carbono sem modificador (PC) e com modificadores (PCM) foram obtidas 

pela trituração do pó de grafite (sem e com modificador) e óleo mineral (Isofar ®) em um 

almofariz de ágata, com proporção em massa entre pó/óleo de 70:30 (m/m) [45, 51].  

 

 Confecção do eletrodo 3.2-

O eletrodo de pasta de carbono (EPC) e o eletrodo de pasta de carbono modificado 

(EPCM) foram construídos em seringas de polipropileno com contato elétrico feito por um fio de 

cobre. Para evitar a eletrodeposição de prata sobre o cobre, colocou-se uma camada de pasta de 

carbono não modificada para recobrir a extremidade do fio de cobre em todos os EPCMs. Após a 

inserção da massa de carbono modificada na superfície dos EPCMs, procedeu-se o polimento da 

superfície em papel manteiga e o dispositivo foi deixado em repouso por no mínimo 24 horas, 

para melhor estabilização. 
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 Estudo voltamétrico 3.3-

O estudo voltamétrico foi realizado em uma célula eletroquímica contendo três eletrodos, 

tendo os eletrodos: EPCM e EPC, de Ag/AgCl, KCl 1,00 mol L
-1

e fio de platina como eletrodos 

de trabalho, referência e contra-eletrodo, respectivamente. As soluções eletrolíticas foram 

obtidas com os sais de NaCl (Proquímios), NaNO3 (Isofar ®), Na2SO4 (Synth ®), Na2CO3 

(Proquímios ®), Na3C6H5O7 (Dinâmica ®) e tampão fosfato (Synth® ) 0,10 mol L
-1

 (pH 7,0) e 

água destilada. A solução de NaCl foi preparada também em concentração de 1,00 mol L
-1

, sendo 

que a maioria dos estudos voltamétricos foram realizados utilizando esta solução. 

O processo de eletrodeposição foi investigado por voltametria cíclica, empregando-se um 

potenciostato/galvanostato IVIUM modelo Compactstat 800mA/10V. A caracterização 

eletroquímica dos eletrodos foi feita investigando-se: a introdução de um sal inerte (NaCl, 

NaNO3 e KCl) na pasta de carbono, de tal modo que atuasse como eletrólito suporte durante a 

eletrodeposição; diferentes concentrações de nitrato de prata na PC, sem e com NaCl; diferentes 

espessuras de PCM; diferentes sobreposições de PC sobre a PCM, com o intuito de investigar a 

eletrodeposição da prata no seio da pasta de carbono; diferentes eletrólitos em solução aquosa; 

diferentes velocidades de varredura e diferentes potenciais de corte catódico. 

 

 Caracterização estrutural e morfológica do EPCM 3.4-

A caracterização estrutural do eletrodepósito de prata no EPCM foi realizada por difração 

de raios X (EDR) utilizando-se um equipamento XRD Rigaku- Geigerflex®, 3 Kw, 60 Kv em 

ângulo de 20° a 120° e passos de 0,05 segundos. Os eletrodepósitos foram preparados cortando-

se uma alíquota da PCM diretamente na extremidade do EPCM contendo o eletrodepósito de 

prata obtido por deposição potenciostática. Esta PCM foi colocada em um suporte de aço.  

A caracterização da morfologia do eletrodepósito foi realizada por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), utilizando-se um microscópio de detecção por elétrons retroespalhados 
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modelo JSM IT 300 (JEOL ®) de baixo vácuo.  As medidas de MEV foram realizadas a partir de 

amostras de EPCM com AgNO3 sem e com NaCl, com deposições potenciostáticas e 

voltamétricas e concentrações variadas (1,00 × 10
-4

; 1,00 × 10
-5

 ; 4,00 × 10
-5

  e 1,00 × 10
-6

 mol de  

AgNO3/g PC).  Com o intuito de remover o óleo da pasta de carbono para que não houvesse 

danos ao equipamento de MEV, procedeu-se a lavagem das amostras. Retirou-se de cada 

eletrodo uma pequena alíquota da superfície e colocou-se em um tubo de ensaio.  Lavou-se as 

amostras alternadamente com: ciclohexano (Synth®), solução 1,00 × 10
-3

 mol L
-1

 de NH3 

(Synth®) e água destilada. As amostras foram centrifugadas entre cada lavagem e o sobrenadante 

foi removido utilizando-se uma pipeta de Pasteur. Após a última lavagem e centrifugação, o 

sobrenadante foi retirado da amostra e os tubos de ensaio levados para a estufa a 80°C durante 4 

h e 30 min. 

 

 Estudo da aplicabilidade do EPCM para determinação de Dopamina  3.5-

Após a caracterização das condições para obtenção do EPCM com prata eletrodepositada, 

este eletrodo foi utilizado para avaliar as características eletroquímicas dos processos de 

oxidação e redução de dopamina. Neste caso, a solução contendo o fármaco foi analisada por 

voltametria cíclica para avaliar a região de potencial onde ocorre a sua oxidação ou redução. 

Neste estudo foram investigados os seguintes parâmetros: diferentes composições de 

soluções (Tabela 6), sem e com dopamina (Aldrich ®) 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

 e por diferentes 

técnicas (voltametria cíclica e voltametria linear ), empregando-se os eletrodos: EPC, EPCM sem 

e com NaCl. 
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TABELA 6: Soluções eletrolíticas 

1- PBS 0,10 mol L
-1 

(pH 7,0) 

2- PBS 0,10 mol L
-1

 (pH 7,0)/ Na2S2O5 0,010 mol L
-1

 

3- NaCl 0,10 mol L
-1

 

4- NaCl 0,10 mol L
-1

/ Na2S2O5 0,010 mol L
-1

 

 

Para os testes envolvendo deposição potenciostática seguida por varredura linear, as 

medidas foram obtidas somente com o EPCM com NaCl, nas soluções da Tabela 6, usando-se as 

velocidades de varredura de 50 e 100 mV s
-1

, com o intuito de avaliar a melhor solução. Nas 

soluções de NaCl 0,10 mol L
-1

 e PBS  0,10 mol L
-1

 (pH 7) também foram feitos testes 

voltamétricos em diferentes velocidades de varredura (10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250 e 300 

mV s
-1

). Outro ensaio foi realizado mantendo-se uma velocidade de varredura de 100 mV s
-1 

e 

potencial de deposição de -0,300 V, variando-se o tempo de deposição potenciostática (1, 15, 30, 

60 e 100 s). 

Ademais, testes voltamétricos com o EPCM com NaCl (voltametria cíclica e linear) 

foram obtidos com diferentes concentrações de dopamina em solução de NaCl e NaCl/Na2S2O5, 

com o intuito de verificar a possibilidade de obtenção de uma curva de calibração. 
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  RESULTADOS E DISCUSSÃO 4.

4.1 - Estudo do processo de eletrodeposição  

4.1.1 Efeito de NaCl, KCl e NaNO3 como modificadores 

 As Figs. 13-15 mostram os voltamogramas cíclicos dos eletrodos de pasta de carbono 

(EPC) modificados com NaCl, KCl e NaNO3, respectivamente, preparados com várias 

concentrações de cada sal (1,00 × 10
-6

; 5,00 × 10
-6

; 1,00 × 10
-5

; 2,00 × 10
-5 

; 3,00 × 10
-5

, 4,00 × 

10
-5

, 5,00 × 10
-5

; 1,00 × 10
-4

; 1,00 × 10
-3

 mol do sal/g PC). Todas as medidas foram feitas em 

solução eletrolítica aquosa de NaCl 1,00 mol L
-1

. Verificou-se que as correntes catódicas e 

anódicas permaneceram constantes na região entre +0,500 V à -0,300 V e que somente em 

regiões mais catódicas ocorre um processo de redução, o qual foi atribuído à reação de 

desprendimento de gás hidrogênio (RDH). Pode-se inferir que nenhum dos três sais associados à 

pasta de carbono foi oxidado ou reduzido no intervalo de potencial estudado, sendo que nos EPC 

modificados com sal de KCl houve a formação e desprendimento de gás no interior da pasta em 

região catódica. Além disso, é possível perceber (Fig. 16), que para o NaCl, a corrente residual 

catódica (icr) em +0,200V teve um comportamento independente da concentração do sal, 

aumentando somente para o eletrodo com concentração de 1,00 × 10
-3

 mol NaCl/g PC. As icr 

para o KCl e NaNO3 mostraram variações não lineares em função da concentração do sal. Deve-

se salientar que o objetivo deste trabalho foi obter nanopartículas de prata in situ, sendo que o sal 

permanecerá na pasta. Deste modo, deseja-se utilizar um sal que não provoque muita variação na 

corrente de fundo quando o eletrodo for utilizado em eletroanálise. Deste modo, optou-se por 

investigar o processo de eletrodeposição de prata em pasta sem e com 1,00 × 10
-4 

mol NaCl/g 

PC. 

 



 

 

30 

 

 
FIGURA 13: Voltamogramas cíclicos dos EPCs modificados com NaCl  (mol NaCl/g PC): (▬) 1,0 × 10

-6
, (▬) 5,0 

× 10
-6

, (▬) 1,0 × 10
-5

, (▬) 5,0 × 10
-5

, (▬) 1,0 × 10
-4

  e (▬) 1,0 × 10
-3

. Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução 

NaCl 1,0 mol L
-1

. 

 

 
FIGURA 14: Voltamogramas cíclicos dos EPCs modificados com KCl  (mol KCl/g PC): (▬) 1,0 × 10

-6
, (▬) 5,0 × 

10
-6

, (▬) 1,0 × 10
-5

, (▬) 5,0 × 10
-5

, (▬) 1,0 × 10
-4

  e (▬) 1,0 × 10
-3

. Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução 

NaCl 1,0 mol L
-1

. 

 

 
FIGURA 15: Voltamogramas cíclicos dos EPCs modificados com NaNO3 (mol NaNO3/g PC):  (▬) 1,0 × 10

-6
, (▬) 

5,0 × 10
-6

, (▬) 1,0 × 10
-5

, (▬) 5,0 × 10
-5

, (▬) 1,0 × 10
-4

  e (▬) 1,0 × 10
-3

. Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. 

Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 
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FIGURA 16: Gráfico das Correntes catódicas (icr: 0,200V) em função da concentração de modificador nos EPC 

contendo ( ■ ) NaCl, ( ● ) KCl e (▲) NaNO3 (mol/g PC). 

  

4.1.2 Efeito da concentração de nitrato de prata em pasta de carbono 

 A Fig. 17 e Figs. 18 (a)-(i) mostram as curvas voltamétricas dos eletrodos de pasta de 

carbono modificados (EPCM) com diferentes concentrações de AgNO3 (mol de AgNO3/g PC): 

1,00 × 10
-6

; 5,00 × 10
-6

; 1,00 × 10
-5

; 2,00 × 10
-5

; 3,00 × 10
-5

;  4,00 × 10
-5

; 5,00 × 10
-5

; 1,00 × 10
-

4
; 1,00 × 10

-3
. A Fig. 17 mostram três regiões catódicas (nomeadas c1, c2 e c3) e uma região 

anódica (a1). Para as concentrações mais baixas que 5,00 × 10
-6

 mol de AgNO3/g PC (Figs. 18 

(b)-(c)), pode-se notar somente a região c3, que está relacionada à RDH, não sendo observado 

pico para a redução de íon prata (I). No entanto, o pico anódico em a1 (Figs. 18(b)-(c)) indicou 

que houve redução do íon prata(I) durante a varredura catódica, a qual, possivelmente está 

ocorrendo em paralelo à RDH. À medida que a concentração de íons prata (I) aumenta (1,00 × 

10
-5

 mol AgNO3/g PC (Fig. 18(d))) é possível verificar um ombro a potenciais mais catódicos 

que aproximadamente -0,150 V (região c2), enquanto que, para concentrações maiores que 1,0 × 

10
-5

 mol AgNO3/g PC (Figs. 18 (e)-(i)) observou-se um outro pico catódico em 

aproximadamente 0,000V (região c1). Ademais, verificou-se que houve aumento da corrente de 

pico anódica (ipa) à medida que aumentou a concentração de íons prata (I) no eletrodo. Os 

processos que ocorrem em c1 e c2 são atribuídos à redução de íons prata a prata metálica. 

As Fig. 19 e Figs. 20 (a)-(i) exibem as curvas voltamétricas dos eletrodos modificados 

com várias concentrações de AgNO3 e 1,00 × 10
-4 

mol NaCl/g PC. Os resultados obtidos 
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demonstraram que as regiões c2 e c1 foram observadas somente para os eletrodos contendo 

concentrações acima de 2,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC (Figs.  20 (e)-(i)). Por outro lado, a região 

anódica (a1) pode ser observada em todas as concentrações de AgNO3 na pasta de carbono. De 

modo geral, os processos que ocorrem nas pastas contendo AgNO3 e AgNO3/NaCl são similares, 

observando somente mudanças na corrente relativa a cada processo. 

Estes resultados demostram que a redução de íons prata na pasta de carbono ocorreu em 

duas regiões catódicas diferentes indicando que há dois processos distintos para a formação de 

prata metálica e que o NaCl influencia a cinética o processo de redução da prata. 

 

 
FIGURA 17: Voltamogramas cíclicos do EPC e dos EPCMs (mol AgNO3/g PC) de: (▬) 0,00; (▬) 1,00 × 10

-6
; (▬) 

5,00 × 10
-6

; (▬) 1,00 × 10
-5

; (▬) 2,00 × 10
-5

; (▬) 3,00 × 10
-5

; (▬) 4,00 × 10
-5

;  (▬) 5,00 × 10
-5

 e (▬) 1,0 × 10
-4

. 

Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 
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FIGURA 18: Voltamogramas cíclicos do EPCMs contendo AgNO3 (mol AgNO3/g PC): (a) 0,00;  (b) 1,00 × 10

-6
;  

(c) 5,00 × 10
-6

; (d) 1,00 × 10
-5

;  (e) 2,00 × 10
-5

;  (f) 3,00 × 10
-5

;  (g) 4,00 × 10
-5

;  (h) 5,00 × 10
-5

;  (i) 1,00 × 10
-4

.  

Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 
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FIGURA 19: Voltamogramas cíclicos do EPC e dos EPCMs contendo NaCl, com várias concentrações AgNO3 (mol 

AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl /g PC): (▬) 0,0;  (▬) 1,00 × 10
-6

; (▬) 5,00 × 10
-6

; (▬) 1,00 × 10
-5

; (▬) 2,00 × 10
-5

 

(▬) 3,00 × 10
-5

; (▬) 4,00 × 10
-5

; (▬) 5,00 × 10
-5

; (▬) 1,00 × 10
-4

 mol/g PC. Velocidade de varredura 10mV s
-1

. 

Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 
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FIGURA 20: Voltamogramas cíclicos dos EPCMs  com várias concentrações de AgNO3 (mol/ 1,00 × 10

-4
 mol NaCl 

/g PC): (a) 0,0 ; (b) 1,00 × 10
-6

;  (c) 5,00 × 10
-6

; (d) 1,00 × 10
-5

; (e) 2,00 × 10
-5

; (f) 3,00 × 10
-5

; (g) 4,00 × 10
-5

; (h) 

5,00 × 10
-5

 e  (i) 1,00 × 10
-4 

mol/g PC . Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução NaCl 1,0 mol L-1. 

 

Considerando-se que a carga da região a1 é devido à oxidação da prata metálica obtida 

durante a varredura catódica nas regiões c1, c2 e c3, esta região foi utilizada para estimar a 

quantidade de íon prata (I) reduzida durante a varredura catódica. A Fig. 21 mostra um gráfico da 

carga anódica em a1 em função da concentração de nitrato de prata na pasta de carbono, para os 

eletrodos sem e com NaCl. Pode-se constatar que para o EPCM sem NaCl, a carga em a1 foi 

constante, enquanto que, para o EPCM com NaCl foi constante para até a concentração de 3,00 × 
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10
-5

 mol AgNO3/ g PC, aumentando cerca de seis vezes para  as concentrações de 4,00 × 10
-5

 e 

1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/gPC, quando comparada aos eletrodos contendo menor quantidade de 

nitrato de prata e também sem NaCl. Este resultado indica que o NaCl contribuiu de forma 

favorável para a redução de íon prata (I) durante a varredura catódica, provavelmente 

contribuindo com o transporte de massa por migração no seio da pasta de carbono e na interface 

PC/solução aquosa.  

 
FIGURA 21: Gráfico da carga anódica em a1 em função da concentração de nitrato de prata na pasta de carbono (■) 

sem e (●) com 1,00 × 10
-4

 mol de NaCl (mol AgNO3/g PC). 

 

4.1.3 Efeito da composição das soluções eletrolíticas 

O efeito de diversos eletrólitos foram verificados por voltametria cíclica dos EPCMs sem e com 

NaCl, em soluções de cloreto de sódio (NaCl, pH 8,84), nitrato de sódio (NaNO3, pH 9,22), 

carbonato de sódio (Na2CO3, pH 11,20), sulfato de sódio (Na2SO4, pH 9,98)  e citrato de sódio 

(Na3C6H5O7, pH 10,22) de concentração 0,10 mol L
-1

. Alguns dos parâmetros que podem ser 

alterados ao usar estas composições de solução são: concentração de íons sódio; carga do ânion e 

sua capacidade de adsorção na região interfacial e acidez da solução. A concentração de íons 

sódio pode influenciar o processo de migração de cátions no sentido da solução para a PC; a 

carga do ânion e sua capacidade de adsorção na interface PC/solução podem influenciar os 

processos de migração do ânion (nitrato ou cloreto) no sentido PC para a solução, resultado de 

alterações na distribuição de carga na superfície do eletrodo, enquanto que, a acidez pode afetar a 



 

 

37 

 

RDH na região de interface EPC/solução. As Figs. 22 (a)-(b) apresentam, respectivamente, os 

voltamogramas cíclicos para os do EPCMs contendo 1,00 x 10
-4

 mol AgNO3/g PC e 1,00 × 10
-4

 

mol AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl/g PC nestas diferentes soluções eletrolíticas, os quais indicam 

que a composição da solução tem influência sobre o potencial inicial de deposição de prata (c1).  

       Pode-se observar que na solução de NaCl 0,10 mol L
-1

 o pico catódico c1 encontra-se 

polarizado para valores de potenciais mais negativos, enquanto para as demais soluções os 

valores de potenciais iniciais de deposição são mais positivos. Este resultado indica que o 

processo que ocorre na região c1 deve estar relacionado à redução de íons prata em uma região 

próxima à interface EPC/solução eletrolítica.  

 As Figs. 23 (a)-(b) apresentam as curvas voltamétricas dos EPCs sem e com NaCl 

(brancos), respectivamente, nas soluções eletrolíticas estudadas, o qual também indica que a 

composição da solução tem influência sobre a RDH que ocorre na interface EPC/solução 

eletrolítica, porém para o EPCM contendo NaCl, este efeito foi menor. O fato de a cinética de 

RDH ser menor na pasta com NaCl pode ser um indicativo de que a presença de sal na pasta 

diminua a taxa de transferência de elétron entre as fases eletrodo/espécie eletroativa ou também, 

altera a distribuição de carga na região interfacial eletrodo/solução. Esta mudança na RDH pode 

ser atribuída em parte também ao fato das soluções terem valores diferentes em pH.  

 A Fig. 24 exibe o gráfico que relaciona as cargas de redissolução anódica (região a1) dos 

EPCMs com a composição das soluções eletrolíticas de: NaCl, NaNO3, Na2CO3, Na2SO4 e 

Na3C6H5O7 . Pode-se verificar que as cargas em a1 (oxidação da prata metálica) para os eletrodos 

contendo cloreto de sódio na pasta são consideravelmente maiores, indicando que a presença de 

um sal inerte tem influência sobre a cinética de redução de íons prata (I), independente da 

composição da solução, o qual pode ser o resultado de mudanças no processo de migração de 

íons na pasta: íons cloretos ou nitrato que saem da pasta e íons sódio que entram.  
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FIGURA 22: Voltamogramas cíclicos dos EPCMs com (a) 1,00 × 10

-4
 mol AgNO3/g PC e (b) 1,00 × 10

-4
 mol 

AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl /g PC em diferentes soluções eletrolíticas com concentrações de 0,10 mol L
-1

: (▬) 

NaCl, (▬) NaNO3, (▬) Na2CO3, (▬) Na2SO4, (▬) Na3C6H5O7. Velocidade de varredura 10 mV s
-1

. 

 
 

 
FIGURA 23: Voltamogramas cíclicos dos EPCs, (a) sem e (b) com 1,00 × 10

-4
 mol NaCl na PC em diferentes 

soluções eletrolíticas com concentrações de 0,10 mol L
-1

: (▬) NaCl, (▬) NaNO3, (▬) Na2CO3, (▬) Na2SO4, (▬) 

Na3C6H5O7. Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. 

 

 

 
FIGURA 24: Gráfico da carga da região a1 para EPCMs com (■) 1,00 × 10

-4
 mol AgNO3/g PC e (●) 1,00 × 10

-4
 mol 

AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl /g PC em diferentes soluções eletrolíticas com concentrações de 0,10 mol L
-1

. 
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4.1.4 Efeito de diferentes espessuras da pasta de carbono modificada 

As Figs. 25 (a)-(b) apresentam as curvas voltamétricas obtidas com os EPCMs com 

concentração de 1,00 × 10
-4

 mol de AgNO3/g PC, sem e com NaCl,  adicionando-se diferentes 

massas de PCM: 0,0200 g; 0,0400 g; 0,0600 g; 0,0800 g e 0,100 g. Considerando-se que os 

eletrodos foram confeccionados em seringa de polipropileno com o mesmo diâmetro interno 

(4,45 mm), o aumento em massa da PCM, significou um aumento na espessura. Se a redução de 

íons prata ocorresse de forma uniforme em todo o volume da PCM, seria esperado que as 

correntes de pico anódico e catódico (ipa e ipc) aumentassem proporcionalmente a esta massa. 

Pode-se verificar que o aumento da espessura não provocou mudanças apreciáveis nas correntes 

de pico dos processos em c1, c2 e a1, para o EPCM sem (Fig.25 (a)) e com NaCl (Fig. 25 (b)). 

  Para melhor visualizar o efeito de diferentes massas, fez-se o gráfico das cargas anódicas de 

a1 em função das massas de PCM (Fig. 26).  

 

 
FIGURA 25: Voltamogramas cíclicos dos EPCMs com várias massas da PCM contendo (a) 1,00 × 10

-4
 mol 

AgNO3/g PC e (b) 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl /g PC: (▬) 0,0200 g, (▬) 0,0400 g , (▬) 0,0600 

g, (▬) 0,0800 g, (▬) 0,100 g. Velocidade de Varredura 10 mV s
-1

. Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 

 

Pode-se observar que a carga não aumentou proporcionalmente à massa de pasta modificada, 

tanto para os EPCMs sem como para os eletrodos com  NaCl, indicando que a redução de íons 

prata não ocorre igualmente em todo o volume da PCM, mesmo naquela contendo NaCl. Este 

resultado indica que a redução de íons prata (I) deve ocorrer predominantemente na região de 



 

 

40 

 

interface PC/solução eletrolítica e que a presença de íons cloretos na PCM contribui para o 

processo de redução de íons prata (I), pois neste último as cargas anódicas são 

consideravelmente maiores. 

 

 
FIGURA 26: Gráfico da carga da região a1 em função da massa de PCM nos eletrodos (■) sem e (●) com NaCl. 

 

4.1.5 Efeito de diferentes massas de PC sobrepostas às superfícies dos EPCMs 

 Os estudos voltamétricos discutidos na seção 4.1.4 mostraram que a relação da carga 

anódica em função da massa de PCM não foi linearmente proporcional, indicando que a reação 

de redução da prata (I) deva ocorrer preferencialmente na superfície do eletrodo. Deste modo, 

para investigar a extensão da eletrodeposição da prata no interior da PCM, foram realizadas 

voltametrias cíclicas (Figs. 28 (a)-(b)) com eletrodos confeccionados contendo diferentes massas 

(igual a diferentes espessuras) de PC sem modificador sobrepostas às massas do PCM, sem e 

com NaCl (massa fixa de 0,0200 g) (Fig. 27).  

 

FIGURA 27: Montagem do eletrodo com massa de PC sobreposta a PCM. 
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Pode-se observar que o aumento na massa (espessura) de PC sobreposta à PCM provoca 

uma diminuição nas correntes de redução e oxidação, enquanto que a região c1 tende a 

desaparecer. A Fig. 29 mostra o gráfico da carga da região a1 em função da massa de PC. Pode-

se observar que a carga diminui com o aumento na massa de PC não modificada, indicando que a 

quantidade de íons prata reduzidos no interior da PCM diminui. Também, verificou-se que 

mesmo quando é sobreposta a massa de 0,0400 g (dobro da espessura da PCM) no EPCM 

contendo NaCl, ocorreu um pico de redissolução da prata, indicativo da redução de íons prata (I) 

no interior da pasta. O fato de a corrente diminuir e o processo em c1 desaparecer à medida que a 

massa de PC aumenta, corrobora a ideia de que o processo de redução ocorre preferencialmente 

na interface PC/solução eletrolítica. 

 

 
FIGURA 28: Voltamogramas cíclicos dos EPCMs contendo (a) 1,0 × 10

-4
 mol AgNO3 /g PC e (b) 1,0 × 10

-4
 mol 

AgNO3 / 1,0 × 10
-4

 mol NaCl /g PC) sobrepostos por diferentes massas de PC sem modificador: (▬) 0,0025 g, (▬) 

0,0050 g, (▬) 0,0075 g, (▬) 0,0100 g, (▬) 0,0200, (▬) 0,0400 g. Velocidade de varredura 10 mV s
-1

. Solução 

NaCl 1,0 mol L
-1

. 
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FIGURA 29: Gráfico da carga da região a1 em função da massa sobreposta de PC não modificada para o EPCM (■) 

sem e (●) com NaCl. 

 

4.1.6 Efeito de diferentes velocidades de varredura 

As Figs. 30 (a)-(b) mostram as curvas voltamétricas dos EPCMs com 1,0 × 10
-4

 mol 

AgNO3/g PC e 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl/g PC  obtidas com diferentes 

velocidades de varredura (). Analisando-se as regiões c1 para os dois eletrodos é possível inferir 

que a corrente de pico catódica na região c1 aumentou com a velocidade de varredura (Fig. 30 

(a)-(b)) para os dois eletrodos. Para o EPCM sem NaCl (Fig. 31 (a)), observa-se uma relação 

linear até uma velocidade de 75 mV s
-1

, com desvio da linearidade para velocidades de varredura 

maiores. Para o EPCM contendo NaCl (Fig. 31 (b)) é possível separar os picos das regiões c1 e c2 

até uma velocidade de varredura de 75 mV s
-1

, tendo-se uma relação linear em velocidades 

menores que 75 mV s
-1

 para o pico em c1. Estes resultados indicam que para ambos os sistemas 

tem-se um comportamento reversível a baixas velocidades de varredura. Porém, não foi possível 

vislumbrar os motivos dos desvios a alta velocidade de varredura e atribuir a um sistema quase-

reversível, pois não foi observada uma nova região de linearidade a altas velocidades de 

varredura. Ademais, os desvios encontrados a alta velocidade de varredura podem ser resultado 

do fato dos sistemas, mesmo aquele contendo NaCl, terem uma dependência do transporte de 

massa por migração. 
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FIGURA 30: Voltamogramas cíclicos dos EPCMs com (a) 1,0 × 10

-4
 mol AgNO3/g PC e (b) 1,0 × 10

-4
 mol AgNO3/ 

1,0 × 10
-4

 mol NaCl/g PC obtidos com várias velocidades de varredura (mV s
-1

): (▬) 5,0; (▬)10,0; (▬) 25,0; (▬) 

50,0;   (▬) 75,0; (▬) 100,0; (▬) 200,0; (▬) 300,0; (▬) 400,0; (▬) 500,0. Solução NaCl 1,0 mol L
-1

. 

 

 
FIGURA 31: Gráfico das correntes de pico anódicas (Ipc1) para os EPCMs com (a) 1,00 × 10

-4
 mol AgNO3/g PC e 

(b) 1,0 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,0 × 10
-4

 mol NaCl/g PC versus 
1/2

.j 

 

4.1.7  Efeito de diferentes potenciais de corte 

 As Figs. 32 e 33 mostram as algumas curvas voltamétricas dos EPCMs contendo 0,0200g 

de 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC e 1,0 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,0 × 10
-4

 mol NaCl/g PC  obtidas com 

diferentes potenciais de corte catódicos. Foram realizadas varreduras voltamétricas com os 

potenciais corte de: -0,020 V; -0,080 V; -0,100 V; -0,120 V; -0,160 V; -0,200 V; -0,240 V; -

0,280 V; -0,320 V; -0,360 V; -0,400 V; -0,440 V e -0,480 V. Com estas curvas buscaram-se 

informações sobre o processo de nucleação para a formação de prata metálica nas regiões c1 e c2.   



 

 

44 

 

 

 
FIGURA 32: Voltamogramas cíclicos do EPCM (AgNO3 1,00 × 10

-4
 mol/g PC) em diferentes potenciais de corte:   

(a) -0,080 V, (b) -0,120 V, (c) -0,200 V e (d)-0,240 V. Velocidade de Varredura 10mV s
-1

. Solução de NaCl 1,0 mol 

L
-1

. 

 

A Fig. 32 (a)-(d) mostra os potenciais de corte em -0,080 V, -0,120 V, -0,200 V e -0,240 

V. Verifica-se que para o EPCM sem NaCl, somente na região c2 tem-se um entrecruzamento 

entre os ramos catódicos e anódicos, o que é indicativo de um processo por nucleação e 

crescimento 3D [72]. Por outro lado, na região c1 não ocorreu tal fato, porém verifica-se a 

presença de pico anódico a1 indicativo de que ocorreu redução de íons prata (I) em c1. A ausência 

de entrecruzamento pode estar relacionada à redução de íons prata adsorvidos no carbono ou 

processos migracionais tenha mascarado alterações na corrente catódica na varredura reversa. 

 Com relação à redução de íon prata (I) na PCM contendo NaCl (Fig. 33 (a)-(c)), foi 

verificado que mesmo na região c1 (Fig. 33 (a)) existe o entrecruzamento ou “loop” de nucleação 

o que também ocorre na região c2 [72]. Tal resultado corrobora os resultados anteriores que 

indicam que c1 e c2 correspondem a dois processos distintos para a formação de prata metálica. 
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FIGURA 33: Voltamogramas cíclicos do EPCM (AgNO3/NaCl 1,00 × 10

-4
 mol/g PC) em diferentes potenciais de 

corte: (a) -0,0240 V, (b) -0,280  V, (c) -0,360 V.  Velocidade de Varredura 10mV s
-1

. Solução de NaCl 1,0 mol L
-1

. 

 

4.1.8  Caracterização morfológica e estrutural dos eletrodepósitos de prata 

4.1.8.1 Análise por microscopia eletrônica de varredura 

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em amostra de 

pasta de carbono após eletrodeposição voltamétrica e potenciostática, após a remoção do óleo 

com lavagens sucessivas por: hexano, etanol, solução de amônia 1,00 × 10
-3

 mol L
-1

 e água 

destilada. Avaliou-se as características dos eletrodepósitos obtidos nas regiões c1 e c2, como 

também, a carga de deposição, para os eletrodepósitos obtidos em pasta sem e com NaCl. 

As Figs. 34 (a)-(f) mostram as micrografias de MEV dos eletrodepósitos de prata sobre 

pó de grafite obtido voltametricamente por varredura de potencial de +0,800 V a -0,700 V, a 

partir de EPCM sem NaCl, contendo várias concentrações de AgNO3, tendo-se diferentes 

magnificações das imagens. A escolha das concentrações de nitrato de prata na PCM foi 
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realizada levando-se em consideração as regiões catódicas encontradas nas voltametrias cíclicas 

(ver Fig. 18), assim tem-se: 1,00 × 10
-6

 mol AgNO3/g PC (somente região c3); 1,00 × 10
-5

 mol 

AgNO3/g PC (regiões c2 e c3) e 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC (regiões c1, c2 e c3). A carga de 

deposição variou de 3,31 mC a 2,059 mC. Pode-se observar que o pó de grafite é composto por 

placas com diferentes tamanhos e com diâmetro de até 50 m. As micrografias das Figs. 34 (a), 

(c) e (e) revelam que a deposição de prata foi heterogênea no volume de pasta analisado, e que a 

deposição ocorreu preferencialmente em algumas placas de forma homogênea. Ademais, 

verifica-se uma diferença na morfologia dos cristalitos de prata obtidos na PCM contendo 1,00 × 

10
-6

 mol AgNO3/g PC, comparada as outras duas que são bastante similares entre si. De modo 

geral, verifica-se que entre as placas recobertas, há um recobrimento total destas por uma 

camada de prata compacta de dimensões provavelmente nanométrica. Para a PCM contendo 1,00 

× 10
-6

 mol AgNO3/g PC, também observa-se alguns cristalitos tridimensionais de prata (Fig. 

34(f)) em escala nanométrica. 

As Figs. 35 (a)-(f) representam as micrografias das amostras de PCM com NaCl que 

sofreram deposição voltamétrica nas mesmas condições já citadas, em concentrações de 1,00 × 

10
-4

 mol L
-1

 (Figs. 35 (a)-(b)); 4,00 × 10
-5

 mol L
-1

 (Figs. 35 (c)-(d)) e 1,00 × 10
-6

 mol L
-1

 (Figs. 

35 (e)-(f)). As morfologias dos depósitos obtidos em PCM com 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC e 

4,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC foram similares àquelas do EPCM sem NaCl (Figs. 34 (a)-(d)), 

enquanto que para aquela de 1,00 × 10
-6

 mol AgNO3/g PC foi diferente daquela da PCM sem 

NaCl, não sendo observado cristalitos tridimensionais. 
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FIGURA 34: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de prata formados  nos EPCMs após remoção do óleo 

mineral, obtidos por deposição voltamétrica, na região de +0,800 V à -0,700 V, em velocidade de varredura de 10 

mV s
-1

. (a)-(b) 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC e 3,31 mC; (c)-(d) 1,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC; 2,124 mC; (e)-(f) 1,00 

× 10
-6

 mol AgNO3/g PC; 2,059 mC. Aumentos de 400 e 5000 vezes da imagem. 
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FIGURA 35: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de prata formados no EPCM contendo 1,00 × 10

-4
 mol 

AgNO3/ NaCl /g PC após remoção do óleo mineral, obtidos por deposição voltamétrica, na região de +0,800 V à -

0,700 V, em velocidade de varredura de 10 mV s
-1

. (a)-(b) 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC e 2,302 mC; (c)-(d) 4,00 × 

10
-5

 mol AgNO3/g PC e 2,170 mC; (e)-(f) 1,00 × 10
-6

 mol AgNO3/g PC e 2,030 mC. Aumentos de 400 e 5000 vezes 

da imagem. 
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As Figs. 36 (a)-(h) mostram as micrografias de MEV de eletrodepósitos de prata sobre pó 

de grafite, obtidos por deposição potenciostática em PCM contendo 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC 

e 1,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC, tendo-se variação no potencial de deposição e carga de 

deposição. Os potenciais de deposição foram escolhidos considerando-se as regiões c1 e c2. 

Comparando-se as Figs. 36 (a), (c), (e) e (g), verifica-se que as morfologias foram bastante 

similares entre si e, também, com aquelas dos depósitos obtidos voltametricamente (Figs. 34 (a)-

(d)), com um destaque para o provável tamanho nanométrico das partículas de prata. A única 

diferença entre as micrografias é observada para aquele depósito obtido com alta carga de 

deposição (Figs. 36 (e)-(f)), onde se observa algumas regiões de coalescência entre prata 

depositada sobre diferentes placas de grafite.  
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FIGURA 36: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de prata formados na PCM com (a)-(f) 1,00 × 10

-4
 mol 

AgNO3/g PC e (g)-(h) 1,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC, após remoção do óleo mineral, obtidos por deposição 

potenciostática, utilizando-se os parâmetros (potencial de deposição e carga de deposição): (a)-(b) -0,075 V e 2,72 

mC; (c)-(d) -0,250 V e 2,16 mC; (e)-(f) -0,300 V e 1,28 × 10
-1 

C e (g)-(h) -0,250 V e 2,00 mC. 

 

As Figs. 37 (a)-(h) mostram as micrografias de MEV de eletrodepósitos de prata sobre pó 

de grafite, obtidos por deposição potenciostática em PCM contendo 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,00 

× 10
-4

 mol NaCl/g PC e 4,00 × 10
-5

 mol AgNO3/ 1,00 × 10
-4

 mol NaCl/g PC, tendo-se variação 

no potencial de deposição e carga de deposição. Estas micrografias mostram que as morfologias 

foram similares as aqueles dos depósitos obtidos por voltametria (Figs. 35 (a)-(f)), com exceção 

ao MEV do depósito obtido potenciostaticamente em -0,075 V (Figs. 37 (a)-(b)). Neste último, 

foram observados cristalitos de prata com diferentes tamanhos, de escala nanométrica e 

micrométrica, que lembram a geometria de paralelepípedos, indicando formação de partículas 

tridimensionais de prata. 
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FIGURA 37: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de prata formados na formados na PCM contendo NaCl, 

com (a)-(f) 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/g PC e (g)-(h) 4,00 × 10
-5

 mol AgNO3/g PC, após remoção do óleo mineral, 

obtidos por deposição potenciostática, utilizando-se os parâmetros ((potencial de deposição e carga de deposição):     

(a)-(b) -0,075 V e 2,02 mC; (c)-(d) -0,250 V e 2,07 mC; (e)-(f) -0,300 V e 1,20 × 10
-1 

C e (g)-(h) -0,250 V e 2,00 

mC. 

 

4.1.8.2  Análise por difração de raios X 

 A amostra para a análise por difração de raios X (DRX) foi obtida cortando-se uma 

alíquota da superfície do eletrodo e fixando-se o fragmento na base do porta amostra de aço. A 

eletrodeposição de prata pode conduzir a obtenção de prata metálica policristalina [72 - 77], 

descrita pela ficha JCPDS 04-0783 [78].  

As Figs. 38 (a)-(b) mostram os difratogramas típicos para o porta amostra de aço e para a 

PCM com 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/NaCl, antes da eletrodeposição, respectivamente. Pode-se 

verificar na Fig. 38 (a) que as linhas de difração para o aço são: 24,37°; 27,37°; 28,46°; 31,70°; 

32,43°; 34,40°; 36,20°; 39,88°; 40,59º; 45,26º; 47,53°; 62,82°; 67,95º; 87,61º; 99,35º; 106,98° e 

116, 25º. Para a PCM (Fig. 38(b)), além das linhas de difração do aço, verificam-se as linhas 

atribuídas ao grafite: 26,5 º; 42,5 º; 44,6 º e 54,6 º [78]. A Fig. 38 (c) mostra o difratograma típico 

para a PCM com 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/NaCl, após a eletrodeposição de prata (E = -0,300 V e 

qd = 1,202 × 10
-1

 C), onde podem ser observadas as linhas de difração do grafite e aço, não sendo 

identificadas as linhas para a prata (PDF 04-0783). Este resultado corrobora a análise feita por 

microscopia eletrônica de varredura (seção 4.1.8.1) a qual indica formação de partículas de prata 
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em escala nanométrica ou prata amorfa, podendo ainda indicar que a quantidade de partículas de 

prata é muito reduzida se comparada ao substrato de grafite. 

 

 
FIGURA 38: Típicos difratogramas para o (a) aço e para a PCM com 1,0 × 10-4 mol AgNO3-NaCl/g PC, (b) sem e 

(c) com eletrodepósito de prata (Ed = -0,300 V e qd = 1,202 × 10-1 C). Ficha PDF da Ag (04-0783) e Cgrafite (41-

1487). 

 

4.2  Estudo eletroquímico com dopamina  

4.2.1 Estudo do efeito de diferentes composições de solução com dopamina 

4.2.1.1 Voltametria Cíclica 

Os estudos recentes em que foi determinada dopamina (DA) através de métodos 

eletroanalíticos utilizaram em sua maioria soluções tampão fosfato (PBS) em diferentes acidezes 

(pH), o qual também atuou como eletrólito de suporte [40-42; 46-48], sendo que alguns trabalhos 

tem demonstrado bons resultados em soluções de PBS em pH 7,0 [41, 43, 46, 47 ]. Ademais, um 

dos excipientes em formulações farmacêuticas de cloridrato de dopamina (Teuto ®) é o bissulfito 

de sódio (Na2S2O5). Deste modo, o uso do eletrodo de pasta de carbono, sem e com 
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nanopartículas de prata obtidas in situ por eletrodeposição, foi realizado em solução de PBS (pH 

7,0), sem e com Na2S2O5. Considerando-se que toda a caracterização do processo de 

eletrodeposição de prata foi realizada em solução de NaCl esta solução também foi utilizada para 

investigar o processo de oxidação da dopamina e verificar a possibilidade de obtenção de uma 

curva analítica. A concentração de DA nas soluções foi de 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

. Os estudos foram 

realizados por voltametria cíclica e por deposição potenciostática seguida de voltametria linear, 

com os EPC, EPCM com 1,00 × 10
-4

 AgNO3/g PC e EPCM com 1,00 × 10
-4

 mol AgNO3/ 1,00 × 

10
-4

 mol NaCl/g PC.  O objetivo principal neste estudo foi encontrar uma condição experimental 

em que ocorresse uma apreciável diferença entre corrente ou carga nas curvas obtidas em 

solução sem e com dopamina. 

Nas Figs. 39 (a)-(c) podem-se observar os perfis voltamétricos dos EPC e EPCM, sem e 

com NaCl, em soluções de PBS (pH 7,0), sem e com DA. Observando-se as curvas voltamétricas 

para o EPC, nota-se um pico anódico em 0,044 V relativo à oxidação da DA, como já relatado na 

literatura [45]. Para os EPCM, sem (Fig. 39 (b)) e com NaCl (Fig. 39 (c)),  pode-se verificar que 

não houve aumento apreciável na magnitude da corrente de pico anódico (ipa), porém ocorreu 

uma pequena diferenciação entre os perfis voltamétricos para oxidação em solução sem e com 

dopamina, indicando que a oxidação de dopamina ocorreu em paralelo à oxidação da prata 

metálica formada durante a varredura catódica. Comparando-se os voltamogramas para os 

diferentes eletrodos, pode-se observar que as correntes e/ou carga anódicas para os EPCMs são 

consideravelmente maiores que do EPC, sendo atribuído principalmente à oxidação da prata.  A 

Fig. 39 (d) mostra o gráfico da razão entre as cargas anódicas das curvas voltamétricas em 

solução com e sem dopamina (qa(DA)/qa(branco)). Nesse gráfico verifica-se que os valores das 

razões entre cargas estão próximos à unidade para os EPCM sem e com NaCl, indicando que não 

há diferença razoável entre as cargas, consequentemente, não seria possível obter uma curva de 

calibração para a dopamina por voltametria cíclica. Por outro lado, o EPC apresenta um valor 
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maior para a razão entre carga, indicando que os EPCMs apresentaram diminuição no sinal 

analítico nesta solução de PBS. 

 

 
FIGURA 39: Curvas voltamétricas obtidas em solução de (▬) PBS 0,10 mol L-1 (pH 7,0)  e  (▬) PBS 0,10 mol L-

1 (pH 7,0) + dopamina 5,00 × 10
-4

 mol L-1 para os eletrodos de: (a) EPC, (b) EPCM sem NaCl e (c) EPCM com 

NaCl (d) razão entre as cargas anódicas das curvas voltamétricas em solução com e sem dopamina. Velocidade de 

varredura de 50 mV s
-1

. 

   

 Em solução contendo PBS e Na2S2O5 (Figs 40 (a)-(c)), observou-se que os perfis 

voltamétricos para os eletrodos foram bastante similares em soluções sem e com DA, não 

apresentando resultado satisfatório para o desenvolvimento do método eletroanalítico. 

Novamente, a razão entre as cargas foram próxima à unidade, indicando que nestas condições 

não seria possível obter um curva de calibração. Observa-se também que a presença do Na2S2O5 

diminuiu a resposta analítica para o EPC, quando se compara as Figs. 39 (a) e 40 (a), indicando 

que este eletrodo não poderia ser utilizado nesta solução para construção de uma curva analítica 
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para o medicamento dopamina (interferente bissulfito de sódio). 

 

 
FIGURA 40: Curvas voltamétricas obtidas em solução de (▬) PBS 0,10 mol L

-1
 (pH 7,0) + Na2S2O5 0,010 mol L

-1
 e  

(▬) PBS 0,10 mol L
-1

 (pH 7,0) + Na2S2O5 0,010 mol L
-1

 + dopamina 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

 para os eletrodos: (a) EPC, 

(b) EPCM sem NaCl e (c) EPCM com NaCl. (d) razão entre as cargas anódicas das curvas voltamétricas em solução 

com e sem dopamina. Velocidade de varredura de 50 mV s
-1

. 

  

As Figs. 41 (a)-(d) mostram as curvas voltamétricas dos EPC e EPCM, sem e com NaCl, 

em solução de NaCl, sem e com dopamina. É importante ressaltar que para os três eletrodos 

testados houve aumento da ipa nas soluções com DA, sendo que a corrente aumentou mais que o 

dobro para o EPCM com NaCl (Fig. 41 (c)). A Fig. 41 (d) indica que esta composição de solução 

poderia ser utilizada para avaliar a possibilidade de se obter uma curva de calibração por 

voltametria cíclica utilizando-se o EPCM. Nota-se também, que no caso do EPCM com NaCl, 

tem-se um aumento maior na corrente de pico, sendo que neste caso a razão entre as correntes de 

pico anódicas é de 1,91. 
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FIGURA 41: Curvas voltamétricas obtidas em solução de (▬) NaCl 0,10 mol L

-1
 e  (▬) NaCl 0,10 mol L

-1
 + 

dopamina 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

 para os eletrodos: (a) EPC, (b) EPCM sem NaCl e (c) EPCM com NaCl. (d) razão 

entre as cargas anódicas das curvas voltamétricas em solução com e sem dopamina. Velocidade de varredura de 50 

mV s
-1

. 

 

 Para finalizar os testes voltamétricos dando uma visão geral do comportamento dos 

eletrodos modificados em diferentes soluções, foi feito um estudo utilizando-se os EPC e 

EPCM sem e com NaCl em solução de NaCl/Na2S2O5, sem e com dopamina (Figs. 42 (a)-(d)). 

Observa-se que para os EPC e EPCM com NaCl houve um aumento da ipa em solução contendo 

DA, indicando que ocorreu a oxidação de dopamina na superfície eletródica.  Na Fig. 42 (d) 

pode-se observar a diferença entre as cargas anódicas em solução com e sem DA, sendo que 

nesta solução haveria condições para se obter a curva de calibração. Por outro lado, o EPCM 

sem NaCl apresentou uma razão entre cargas muito próxima da unidade, indicando que este não 

apresenta bons resultados para construção de uma curva analítica para dopamina. 
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FIGURA 42: Curvas voltamétricas obtidas em solução de (▬) NaCl 0,10 mol L

-1
 + Na2S2O5 0,010 mol L

-1
 e    (▬) 

NaCl 0,10 mol L
-1

 + + Na2S2O5 0,010 mol L
-1

 + dopamina 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

 para os eletrodos: (a) EPC, (b) EPCM 

sem NaCl e (c) EPCM com NaCl. (d) razão entre as cargas anódicas das curvas voltamétricas em solução com e sem 

dopamina. Velocidade de varredura de 50 mV s
-1

. 

 

 Para as curvas voltamétricas das Figs. (39)-(42) foram encontrados que os maiores 

aumentos em corrente de pico anódico e carga anódica, que satisfizessem a condição de 

apresentar resultado satisfatório, tanto em solução sem como com Na2S2O5, ocorreu na seguinte 

condição de operação (eletrodo/ solução / aumento de corrente/ razão entre cargas), para 

eletrodo contendo nanopartículas de prata: EPCM com NaCl/ NaCl / 2,42 / 1,63 e EPCM com 

NaCl/ NaCl + Na2S2O5 / 1,48 / 1,58.  

 

4.2.1.2  Deposição potenciostática seguida por voltametria linear 

 Além dos estudos realizados por voltametrias cíclicas (item 4.2.1.1), também foram 

realizadas voltametrias lineares (LSV) após deposição potenciostática em -0,300 V, nas mesmas 
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soluções. O potencial de -0,300 V foi escolhido devido ao fato que neste ocorre a redução de íons 

prata e formação de prata metálica. Optou-se por utilizar o EPCM com NaCl, pois neste eletrodo 

a redução de íons prata foi mais favorecida (item 4.1) e os resultado por voltametria (item 

4.2.1.1) indicaram melhores resultados com a dopamina. 

 As Figs. 43 (a)-(d) e Figs. 44 (a)-(d) mostram os perfis voltamétricos para as varreduras 

anódicas do EPCM com NaCl nas soluções de PBS (pH 7,0), PBS (pH 7,0)/Na2S2O5, NaCl e 

NaCl/ Na2S2O5, respectivamente, tendo-se os tempos de deposição de 1s, 100s e 300s e 

velocidades de varredura de 50 mV s
-1

 e 100 mV s
-1

. De modo geral, pode-se observar que os 

parâmetros: composição de solução; tempo de deposição e velocidade de varredura anódica 

afetaram os perfis voltamétricos das curvas em soluções sem e com DA. Novamente utilizou-se a 

razão entre as cargas anódicas (Figs. 43 (e)-(f) e 44 (e)-(f)) para as curvas voltamétricas das Figs. 

43 (a)-(d) e 44 (a)-(d) como forma de avaliar a possibilidade a melhor condição para obter a 

curva analítica. Neste sentido, verificou-se que os maiores aumentos em carga, para solução com 

e sem dopamina, foram encontradas nas seguintes condições de operação (solução / tempo de 

deposição / velocidade de varredura anódica / razão entre cargas): PBS / 100 s / 50 mV s
-1

 / 5,37 

e NaCl / 100 s / 50 mV s
-1

 / 2,13. 
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FIGURA 43: Curvas voltamétricas lineares do EPCM com NaCl em solução de: (a, b) PBS 0,10 mol L

-1
  e (c, d) 

PBS 0,10 mol L
-1

 e Na2S2O5 0,010 mol L
-1

, com tempos de deposição potenciostática em -0,300 V de: (▬) 1s, (▬) 

100 s e (▬) 300 s, velocidade de varredura de: (a,c) 50mV s
-1 

e (b,d) 100mV s
-1

. Razão entre as cargas anódicas em 

solução (▬) sem e () com DA 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

. (■)50 mV s
-1 

e (●) 100 mV s
-1

 em (e) PBS 0,10 mol L
-1

 e (f) 

PBS 0,10 mol L
-1

 e Na2S2O5 0,010 mol L
-1

. 
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FIGURA 44: Curvas voltamétricas lineares do EPCM com NaCl em solução de: (a, b) NaCl 0,10 mol L

-1
  e (c, d) 

NaCl 0,10 mol L
-1

 e Na2S2O5 0,010 mol L
-1

, com tempos de deposição potenciostática em -0,300 V de: (▬) 1s, (▬) 

100 s e (▬) 300 s, velocidade de varredura de: (a,c) 50mV s
-1 

e (b,d) 100mV s
-1

. Razão entre as cargas anódicas em 

solução (▬) sem e () com DA 5,00 × 10
-4

 mol L
-1

. (■)50 mV s
-1 

e (●) 100 mV s
-1

 em (e) NaCl 0,10 mol L
-1

 e (f) 

NACl 0,10 mol L
-1

 e Na2S2O5 0,010 mol L
-1

. 

 

Estes resultados por voltametria linear após deposição potenciostática mostraram que 

tanto as soluções de PBS como NaCl poderiam ser utilizadas para a obtenção de uma curva de 

calibração. Optou-se por aprofundar os estudos com a solução de NaCl, pois esta apresentou 

melhor resultado com voltametria cíclica.  

A Fig. 45 apresenta a diferença entre as cargas anódicas para as curvas obtidas em 

solução com e sem DA, para o EPCM contendo NaCl, em função de diferentes tempos de 

deposição potenciostática a -0,300V. Este resultado indica que a maior diferença entre cargas 

ocorre no tempo de deposição de 15 s, sendo que este tempo foi utilizado para obter uma curva 

de calibração.  
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FIGURA 45: Razão das cargas anódicas para as curvas voltamétricas lineares (100 mV s

-1
) do EPCM contendo 

NaCl, em solução de NaCl 0,10 mol L
-1

, sem e com dopamina 5,00 × 10
-4

 mol  L
-1

, em função do tempo de 

deposição potenciostática em -0,300  V. 

 

4.2.2 Curva de calibração 

O desenvolvimento de uma curva de calibração foi realizado em solução de NaCl (Figs. 

46 e 47) sem e com Na2S2O5, pelo método de deposição potenciostática seguida por voltametria 

linear com tempo de deposição de 15 s em -0,300 V, em velocidade de varredura de 100 mV s
-1

. 

A Fig. 46 mostra uma região de linearidade na faixa de concentração de 2,50 × 10
-5

 a 150 × 10
-5

 

mol L
-1

, com equação de regressão linear de 2,77 + 4,5 × 10
-3 

[DA]. Quando se tem a adição de 

Na2S2O5 na solução, Fig. 47, novamente se tem uma região de linearidade em faixa de 

concentração de 2,00 × 10
-4

 a 9,50 × 10
-4

 mol L
-1

, porém, não se tem boa reprodutibilidade entre 

as medidas obtidas com diferentes eletrodos e diferentes dias. Este resultado de baixa 

reprodutibilidade quando se tem bissulfito de sódio, indica que nestas condições avaliadas não é 

possível obter um método para a determinação de dopamina.  
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FIGURA 46: Gráfico das cargas anódicas (qa) versus a concentração de dopamina (mol L

-1
) para os EPCMs 

contendo NaCl, em solução de NaCl 0,10 mol L
-1

. 
 

 

               
FIGURA 47: Gráfico das cargas anódicas (qa) versus a concentração de dopamina (mol L

-1
) para os EPCMs 

contendo NaCl, em solução de NaCl 0,10 mol L
-1

 + Na2S2O5 0,010 mol L
-1

. 

 
 

4.2.3 Considerações Finais 

Estudo com eletrodos de pasta de carbono contendo nanopartículas de prata tem mostrado 

que este contribui para melhorar o sinal analítico [41, 45, 57], porém neste caso, com a 

eletrodeposição in situ de nanopartículas de prata como um pré-tratamento da superfície do 

eletrodo, não foi possível obter a curva analítica. Em parte, este resultado poderia ser atribuído 

ao fato de que na pasta, após a formação de prata metálica, ainda resta substância condutora 

iônica (nitrato de prata e cloreto de sódio) que pode ter contribuído para diminuir a taxa de 

transferência de elétrons na superfície do eletrodo. Com relação a este fato, sugere-se novos 

estudos que possam contornar este problema, tal como, realizar a deposição de nanopartículas de 
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prata sobre o pó de grafite e a partir deste pó produzir a pasta de carbono (pó de grafite + óleo 

mineral). Com isso poderia se obter uma pasta de carbono contendo somente as nanopartículas 

eletrodepositadas sobre a superfície das placas de grafite. Neste caso, os resultados obtidos neste 

trabalho indicam que a obtenção de pó de grafite contendo nanopartículas de prata não poderia 

ser feita diretamente na pasta, com posterior remoção do material aglutinante (similar ao que foi 

feito para a análise de MEV), já que a eletrodeposição neste caso ocorre preferencialmente na 

região interfacial e não de forma homogênea em todo o volume do material. Assim, seriam 

necessários novos estudos de um banho de deposição, aquoso ou por meio de líquidos iônicos, 

que pudesse conduzir a uma eletrodeposição mais homogênea dentro de um certo volume de pó 

de grafite.  
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 CONCLUSÕES 5.

Este trabalho trata da caracterização do processo de eletrodeposição de nanopartículas de 

prata dentro de uma pasta de carbono (PC) obtida pela mistura de pó de grafite e óleo mineral na 

razão de 70/30, respectivamente. Também foi investigado o uso deste processo de obtenção de 

prata eletrodepositada como uma etapa de pré-tratamento da superfície do eletrodo de pasta de 

carbono (EPC) para posterior oxidação de dopamina e sua quantificação.  

A redução de prata ocorreu por dois processos diferentes a potenciais mais negativos que 

0,000 V e -0,150 V, respectivamente, e exibiu somente um pico anódico para oxidação da prata 

metálica, sendo que estes processos foram dependentes da concentração de íons prata na PC. 

Além disso, verificou-se que a redução de íons prata ocorreu preferencialmente na camada mais 

próxima da interface PC/solução aquosa, a qual foi fortemente influenciada pelo NaCl 

adicionado dentro PC. Por outro lado, também foi verificado que no seio da pasta ocorre a 

formação de prata metálica, porém em menor quantidade. Este resultado foi atribuído a fato do 

processo depender da migração de ânion do seio da pasta para a solução aquosa e de cátions no 

sentido contrário. 

As análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) indicaram que a 

eletrodeposição de prata ocorreu sobre algumas placas de pó de grafite com uma camada 

homogênea de nanopartículas de prata, independentemente da composição da PC modificada.  

As análises por difração de raios X não mostraram linhas de difração para a prata 

metálica, indicando a formação de nanopartículas de prata ou prata amorfa. 

A oxidação de dopamina durante a voltametria no eletrodo de pasta de carbono contendo 

AgNO3, sem e com NaCl, ocorreu em paralelo a oxidação de prata na mesma faixa de potencial, 

a qual foi dependente da composição da solução. Uma curva analítica foi obtida em solução de 

NaCl, apresentando faixa linear de concentração de 2.50 × 10
-5

 – 1.50 × 10
-4

 mol L
-1

, com 

equação de regressão linear qa = 2,77 + 4,50 × 10
-3

 [DA].  Porém, a adição de bissulfito de sódio 
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conduziu a um sistema com baixa reprodutibilidade, inviabilizando o uso deste eletrodo nas 

condições investigadas para a determinação de dopamina em formulações farmacêuticas. Este 

resultado foi atribuído a fato de na pasta permanecer íons que podem ter contribuído para 

diminuir a taxa de transferência de elétrons na superfície do eletrodo. 
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