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RESUMO 
 
 
ALMEIDA, F. L. Desenvolvimento de um sensor eletroquímico planar 
modificado com 1-2 Diaminobenzeno (DAB) para monitoração de nitrito por 
FIA-automatizada. 2009. 171 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
A presente dissertação de mestrado tem o propósito de relatar o desenvolvimento de 
um sensor planar eletroquímico com três eletrodos para o monitoramento de nitrito e 
seus interferentes (ácido úrico, ácido ascórbico e paracetamol). Para tal, no 
procedimento experimental é descrito o desenvolvimento do aparato extracorpóreo 
(mini-bomba compressora, válvulas solenóides e cela de análise). Esse é acoplado a 
um sistema de Análise por Injeção em Fluxo Automatizada (do inglês, Flow-injection 
Analysis) – FIA-automatizada. Este trabalho também descreve a fabricação dos 
sensores em substrato de alumina, o processo de limpeza padrão dos eletrodos, o 
processo de obtenção dos eletrodos de referência em HCl (0,1 mol L-1) e ativação 
eletroquímica da superfície do eletrodo de trabalho com H2SO4 (0,1 mol L-1). Em 
seguida, é mostrada a estabilização dos eletrodos de referência Ag/AgCl em solução 
salina contendo cloretos, o estudo da secagem dos eletrodos em temperatura 
ambiente com exposição à luz e a caracterização dos mesmos por  três métodos 
distintos, a saber: i) teste de reversibilidade (corrente redox vs. potencial);  
ii) variação do potencial com o tempo (coeficiente de degradação termodinâmica) e 
iii) variação do potencial com a concentração de cloretos. Também, apresenta-se a 
caracterização da área efetiva exposta do eletrodo de medição (trabalho) e os 
resultados da deposição de 1-2 Diaminobenzeno (DAB) como polímero seletivo. 
Além disso, são apresentados os resultados e discussões dos pseudo-eletrodos 
(recoberto ou não com Náfion® 117). Um ponto relacionado, a histerese associada à 
irreversibilidade dos eletrodos de referência resultou da ordem de  
40 mVAg/AgCl Náfion

®
 117. Os potencias termodinâmicos observados foram da ordem de 

100 ± 6 mVAg/AgCl Náfion
®

 117 para pseudo-eletrodo de referência sem e com  
Náfion® 117. Depois, foi realizado um estudo criterioso dos potenciais de resposta ao 
nitrito e aos interferentes por meio da técnica de DPV (do inglês, Differencial Pulse 
Voltammetry). Para evitar degradação acelerada (corrosão) do polímero sobre o 
eletrodo de trabalho, optou-se por realizar as medições com potencial igual a  
0,50 VAg/AgCl Náfion

®
 117. Nessa condição, apresenta-se a monitoração de nitrito por 

FIA-automatizada na faixa de concentração de 50 a 250 µmol L-1. Os resultados para 
a medição de nitrito mostraram que o sensor planar eletroquímico amperométrico 
desenvolvido é promissor, pois esse apresentou ótimo desempenho de 
reprodutividade (99,66%), sensibilidade (90 µA mol-1 L mm-2), seletividade (0,32%), 
repetitividade (91,28%) e estabilidade (15 ± 0,3 pA). 

 
Palavras-chaves: nitrito, screen-printed, substrato de alumina, sensor eletroquímico 
planar, analise amperométrica, FIA-automatizada. 
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ABSTRACT 
 
 
ALMEIDA, F. L. Development of a planar electrochemical sensor modified with  
1-2 Diaminobenzene (DAB) for nitrite measuring by automatic FIA. 2009. 171 f. 
Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 
 
 
In this Master of Science, it has been developed an electrochemical planar sensor 
defined with three electrodes for nitrite measuring and its interferents (uric acid, 
ascorbic acid and paracetamol). In the experimental procedure, it is shown the 
development of an extracorporis set up (mini-pump, solenoid valves and analysis 
cell) which is coupled to a system of Flow-injection Analysis (FIA). This work also 
describes the sensor fabrication using alumina substrates, the standard cleaning of 
the electrodes, the process to obtain Ag/AgCl reference electrodes in HCl  
(0.1 mol L-1) and electrochemical activation of the working-electrode surface with 
H2SO4 (0.1 mol L-1). Following, it is shown the study of drying for electrodes at room 
temperature with exposition to room light and their characterization using three 
different methods: i) reversibility test (redox current vs. potential); ii) variation of the 
potential with the time (thermodynamics degradation coefficient) and iii) variation of 
the potential with the chloride concentration. Also, it is presented the characterization 
of the effective exposed area of the working electrode and the results of the 
deposited 1-2 Diaminobenzene (DAB) is presented as a selective polymer. In 
addition, the results and discussions of the pseudo-reference (recovered or not with 
Nafion® 117) are presented. Related to irreversibility is the hysteresis associated to 
the reference electrodes which resulted in the order of 40 mVAg/AgCl Nafion® 117. The 
observed thermodynamic potentials were of (100 ± 6) mVAg/AgCl Nafion® 117 for pseudo-
electrodes recovered with Nafion® 117. Later on, a careful study of the response to 
nitrite and to its interferents was performed by means of the DPV technique 
(Differential Pulse Voltammetry). In order to avoid accelerated degradation 
(corrosion) of the polymer, measurements were performed at a potential of  
0,5 VAg/AgCl Nafion® 117. In this condition, nitrite was monitored using the  
automatized-FIA (Flow Injection Analysis) for concentration in the range of 50 to 250 
µmol L-1. The results have shown that the planar amperometric sensor for nitrite 
measuring is usefull since it was observed excellent performance related to 
reproducibility (99.66%), sensitivity (90 µA mol-1 L mm-2), selectivity (0.32%), 
repetibility (91.28%) and stability (15.0 ± 0.3 pA). 

 
Keywords: nitrite, screen-printed, alumina substrates, electrochemical planar sensor, 
amperometric analysis, automatized-FIA 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Com licença, leitor, antes que comece sua leitura, gostaria de lhe dar as boas-

vindas e lhe desejar um ótimo transcorrer do trabalho adjacente, o qual foi elaborado 

com e

rização dos eletrodos 

do sensor e nos comentários a respeito dos parâmetros-padrão em sistemas de 

mediç

esenta-se a vida útil do sensor em meio 

bioquímico (soro fisiológico). 

 

Este trabalho insere-se no Programa de Mestrado da Pós-graduação da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP, é intitulado de 

Desenvolvimento de um sensor eletroquímico planar modificado com 1-2 

Diaminobenzeno (DAB) para monitoração de nitrito por FIA-automatizada, e será 

delimitado pelo objetivo geral e norteado pelos objetivos específicos. 

 

1.1 Objetivo Geral 
 

 

Qualificar e quantificar as espécies de nitrito, correlacionando-as com os 

principais interferentes presentes no meio eletro-bioquímico do paciente. Desta 

forma, a contribuição do presente trabalho permitirá o desenvolvimento de novas 

políticas em prol da saúde pública. 

 

 

 

 

xtremo afinco com o propósito de contribuir com a evolução do conhecimento 

científico. Aqui, o prezado leitor encontrará o desenvolvimento de um sensor 

eletroquímico amperométrico em substrato de alumina para monitoração de nitrito 

por FIA-automatizada (do inglês, Flow-injection Analysis). 

 

O foco central deste trabalho está na obtenção e caracte

ão para nitrito (seletividade, estabilidade, repetitividade, reprodutividade, 

sensibilidade e permissividade). Por fim, apr
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1.2 Objetivos Espec

 utilizados nos eletrodos de trabalho, referência e 

auxiliar do sensor, considerando menor taxa de adsorção de espécies iônicas e 

orgânicas indesejáveis; 

2. Uti

1.3 Ju

 nitrito (NO2
-) é de grande interesse na área ambiental, alimentícia, da 

onstrução civil e médica, pois, por meio do controle da concentração deste

ompost bre pacidade ant  

 

Neste primeiro capítulo foi apresentado o objetivo geral, os objetivos 

espec

emas de medição, 

e sensores e biossensores amperométricos, de alguns fundamentos de 

eletroq

íficos 
 

 

1. Definir os materiais a serem

lizar um potenciostato comercial para estudo dos potenciais de resposta ao 

nitrito e aos interferentes, e para medições das espécies em estudo; 

3. Estudar de forma sistêmica os interferentes de nitrito (ácido úrico, ácido 

ascórbico, paracetamol e cloretos); 

4. Desenvolver um aparato de medição integrado ao sensor planar e ao sistema 

FIA-automatizada. 

 

stificativa 
 

 

A motivação central deste trabalho consiste no fato de que a monitoração de 

espécies de

c  

c o pode-se inferir so  sua ca ibacteriana e antioxidante, e

sobre seu nível poluente e tóxico 

1.4 Organização do Trabalho 

[1]. 

 

 

íficos e a justificativa. Os capítulos seguintes estão organizados, a saber: 

 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica dos principais tópicos 

relacionados ao tema da dissertação, incluindo a descrição de sist

d

uímica e tipos de eletrodos, de sistemas fluídicos, de técnicas analíticas com 

potenciostatos e terminando com a descrição do nitrito e dos seus interferentes. 
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O capítulo 3 descreve os procedimentos experimentais empregados ao longo 

do trabalho, incluindo lista de materiais, equipamentos usados, projeto de 

construção do sensor, projeto e construção do aparato extracorpóreo, procedimentos 

de limpeza, de fabricação e de caracterização dos eletrodos fabricados. 

 

Finalmente, os capítulos 5, 6 e 7 apresentam trabalhos futuros, conclusões e 

referên

O capítulo 4 apresenta os resultados e discussão, sobre a fabricação e 

caracterização dos eletrodos de trabalho e de referência, estudo do ganho de 

corrente em função do incremento de área efetiva exposta dos eletrodos por meio do 

procedimento de limpeza-padrão, análise eletroquímica do nitrito por FIA e estudos 

de seletividade, sensibilidade, estabilidade, reprodutividade, permissividade, 

repetitividade, vida útil, armazenamento e descarte do sensor. 

 

cias bibliográficas, respectivamente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1 S

nsor a ser utilizado 

ara captar o sinal de entrada, o qual será processado por um instrumento eletrônico 

analóg

 

 

 

ompatível com o sinal de entrada [2], a ser endereçado ao 

strumento eletrônico. Portanto, torna-se capaz de processar a informação inicial 

gerand

a energia de interesse, sem a necessidade de transformá-la. Porém, um estudo mais 

istemas de Medição 
 

 

Normalmente, desenvolver um sistema de medição implica, a priori, delimitar 

o objeto de medição, ou seja, definir a natureza da espécie bioquímica, química ou 

física que se deseja qualificar e/ou quantificar [2]. Com esta informação, pode-se 

inferir as especificações a respeito do transdutor ou do (bios)se

p

ico ou analógico-digital. 

 

O circuito eletrônico destes equipamentos integra filtros de ruído, 

amplificadores, inversores, comparadores, conversores analógico-digital, entre 

outros.  Do processamento do sinal de entrada, tem-se o sinal de saída a ser 

analisado em um monitor ou impressora ou armazenado em um banco de dados 

(Figura 1). 

 

 

 Sinal de 
SaídaNatureza  

do objeto 

Processamento Especificação 

? 
(Bios)Sensor  
ou  
Transdutor 

Análise Registro 

Eletrônico 
(filtros, 
amplificadores 

Sinal de 
Entrada Instrumento 

...)

Figura 1 – Esquema ilustrativo de um sistema de medição. 

 

Os transdutores são dispositivos sensíveis a uma forma de energia que a 

transcrevem em outra c

in

o o sinal de saída correspondente à energia transformada. 

 

Por outro lado, os sensores são dispositivos que permitem medir diretamente 
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criterioso no âmbito dos sensores eletroquímicos revela que estes são compostos 

por eletrodos cujo papel, em seu conjunto, é medir a corrente iônica de uma dada 

spécie em solução que será expressa em corrente elétrica; em última instância, 

trata-s

lassificação quanto ao tipo, à categoria e à análise. 

 

o específicos para medir espécies advindas de 

ma reação eletroquímica de oxidação ou redução de espécies químicas ou 

gorias de análise: a 

os (crono)potenciométricos1, a dos (crono)amperométricos, a dos voltamétricos, a 

os condutométricos e a dos coulométricos. 

 

e

e de um eletrodo transdutor. 

 

Considerando os sistemas de medição com transdutores ou (bios)sensores, a 

estabilidade, repetitividade, reprodutividade, sensibilidade, permissividade e 

seletividade são parâmetros-padrão. O sucesso na qualificação e na quantificação 

de uma dada espécie química ou bioquímica está no desenvolvimento de 

transdutores e/ou (bios)sensores que otimizem estes parâmetros-padrão em seu 

conjunto. Diante disto, deve-se selecionar um transdutor ou (bios)sensor adequado à 

aplicação de acordo com sua c

Os sensores são dispositivos de medição classificados em dois tipos: os 

físicos e os químicos. Os sensores físicos mensuram grandezas de natureza física; 

por exemplo, são utilizados para medir pressão, temperatura, velocidade e 

deslocamento. Os sensores químicos são dispositivos capazes de medir - somente - 

espécies decorrentes de uma reação química ou eletroquímica. 

 

No conjunto dos sensores químicos, há uma subdivisão na qual encontramos 

os sensores eletroquímicos. Estes sã

u

bioquímicas. Estes sensores estão distribuídos em cinco cate

d

d

Os sistemas de medição com sensores eletroquímicos, geralmente, são 

divididos em três segmentos quanto à análise: 1) os de detecção, que possibilitam 

distinguir, qualitativamente, as espécies - porém não possibilitam quantificá-las; 2) os 

de determinação, que qualificam e quantificam as espécies em questão; e 3) os de 

monitoração, que, além de qualificarem e quantificarem, propiciam a realização de 

                                                           
1Cronopotenciométricos corresponde aos sensores eletroquímicos com potencial nulo e constante 
em função do tempo. Para qualquer alteração da concentração do analito, é registrado o 
deslocamento do potencial em relação ao potencial nulo em função do tempo. 
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uma m

da existência de câncer [5], e 

onitoramento de glicose e de nitrito em amostras sanguíneas. 

Os sensores eletroquímicos amperométricos são amplamente empregados 

m análises de monitoramento de espécies bioquímicas in vitro ou in vivo, devido à 

capac

to qualitativo como quantitativo das espécies bioquímicas que se 

eseja medir [2]. 

.2 Sensores e Biossensores Eletroquímicos Amperométricos 

 

Estes sensores, ge

abalho, referência e auxiliar. Existem sistemas com dois eletrodos, nos quais, o 

eletrod

edição monitorada no tempo e in situ, possibilitando uma resposta rápida e 

confiável. 

 

Dentre das diversas gamas de sensores, um destaque especial será dado 

para os sensores eletroquímicos amperométricos, objeto de estudo do presente 

trabalho. Esses se destacam devido à alta versatilidade na fabricação e na aplicação 

que permite uma ampla gama de utilização desde a análise eletroquímica para a 

determinação de pH [3] e quantificação de gases [4] até a análise eletro-bioquímica 

para determinação de patogêneses bacteriais e 

m

 

e

idade de fornecer um rápido sinal de saída das espécies em medição que 

possibilita uma tomada decisão imediata à resposta obtida. Isto é um requisito 

importante em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), pois nelas se deseja monitorar 

as espécies em tempo real. Os sensores eletroquímicos permitem obter um 

resultado direto tan

d

 

2
 

Sensores eletroquímicos amperométricos são dispositivos que registram a 

corrente elétrica advinda de reações eletroquímicas geradas pela aplicação de um 

potencial elétrico. Permite qualificar e quantificar uma dada substância devido à 

proporcionalidade com a concentração das espécies bioquímicas presentes na 

solução de análise [6].  

 

ralmente, são compostos por um sistema de três eletrodos: 

tr

o de referência acumula também a função do eletrodo auxiliar. Isto é possível 
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se o eletrodo de referência for grande o suficiente para drenar ou fornecer a corrente 

de reação necessária sem alterar, significantemente, o potencial de referência. 

 

No caso dos biossensores a International Union of Pure and Applied 

hemistry (IUPAC) define-os como um dispositivo que é capaz de realizar reações 

bioquímicas específicas po

cido animal ou vegetal, organelas, microrganismos, antígenos ou anticorpos, 

ácidos

o, tanto por sinal elétrico como por 

roquímico 

ores 

i eter são: 

n i Suzuki 

n

taque [9]. Nesta mesma época, a 

2.3 S

ina passaram ser 

mplamente empregados para confecção de sensores eletroquímicos planares [10], 

priedades mecânicas (substrato rígido) e químicas (inerte). Os 

letrodos são impressos (definidos) utilizando a tecnologia de SPE (do inglês, 

creen-Printed Electrodes) que permite obter sensores em grande quantidade, 

reduzi

C

r meio do isolamento de enzimas, sistemas imunológicos, 

te

 nucléicos, lectinas ou células inteiras imobilizadas em um transdutor 

adequado para analisar um composto químic

térmico ou óptico [5][7][8]. As demais espec

amperométrico são similares ao funcio

amperométrico convencional. 

As principais tecnologias para fabr

eletroquímicos, utilizando substrato de silíc

microfabricação, microeletrônica, screen-pri

[9], nas décadas de 1970 e 1980, foram i

tecnologias de microfabricação e microel

tas tecnologias ganharam expressivo

ificações de um biossensor eletroquímico 

namento de um sensor elet

icação dos sensores e biossens

o, de vidro, de alumina ou cat

ted e tubulares. Segundo Hiroak

iciados os principais trabalhos com as 

etrônica; porém, foi na década de 1990 que 

 

es  des

tecnologia baseada em screen-printed passa a ter relevância, principalmente na 

fabricação de dispositivos híbridos.  

 

ensores Eletroquímicos Planares em Alumina 
 

 

A partir da década de 1990, os substratos de alum

a

por ter ótimas pro

e

S

ndo o custo de fabricação. No processo de serigrafia usa-se uma pasta 

compósita (matriz vítrea e material metálico em dispersão) com viscosidade 

adequada. 
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Atualmente, no Brasil, temos dois grandes grupos que trabalham com esta 

tecnologia. Gongora-Rúbio [11][12][13][14][15][16], no LSI-EPUSP (Laboratório de 

Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) e no IPT-

SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), desenvolve trabalhos 

nglês, 

Low T

[13] rsidade 

ação de 

biomoléc

 

 

 

om 

 

 

 

2.4.1 

linas nas quais, normalmente, o sal é 

issolvido/solvatado em água. A angulação da molécula da água (104,45°) permite a 

peratura de 25 °C (Figura 2a). Contudo, as 

spécies da água estabelecem uma reação de equilíbrio termodinâmico em que há a 

rmação de uma água hidrogenizada, (H3O)+ e de uma hidroxila, OH-. Como se 

observ

2O            (H3O)+ (aq) + OH-  
(aq)

                                                         (I) 

As espécies iônicas dissociadas (Figura 2b) de acordo com a reação II se 

 cátions associam-se ao pólo negativo da 

definindo eletrodos compósitos sobre substrato de alumina e de LTCC (do i

emperature Co-fired Ceramics) para medição ambiental. Ferreira 

[17][18][19], no Instituto de Química de Araraquara da UNESP (Unive

Estadual Paulista), aplica estes eletrodos para suporte na imobiliz

ulas, transformando-os em biossensores. 

2.4 Eletroquímica: Fundamentos Básicos 

Para melhor entendimento do funcionamento dos sistemas de medição c

transdutores, biossensores ou com sensores eletroquímicos, exigi-se um 

conhecimento mínimo dos fundamentos da eletroquímica básica, partindo das

propriedades do eletrólito e do eletrodo até as propriedades da interface 

eletrólito-eletrodo. 

Eletrólito 
 

 

Os eletrólitos são soluções sa

d

formação de um dipolo permanente à tem

e

fo

a na reação I, a seguir [2]: 

 

2 H

 

ligam por forças de Wan der Valls, os
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molécula de água e os ânions ao pólo positivo. Deste modo, ocorre o transporte de 

ns (íons solvatados), que dependerá da densidade, do tipo, da carga e da 

obilidade dos íons presentes [2]. A reação II demonstra a dissociação salina do 

cloreto

a água. 

  

io, em contato com a água, dissolve-se (dissocia-se) e ao  

ssociar-se a ela ganha mobilidade iônica, caracterizando uma corrente iônica em 

solução salina. Além disso,  

entre diversos fatores, do coeficiente de solubilidade do sal [20]. 

 

2.4.2 Eletrodo 

 

A princípio, todo material metálico, compósito, polimérico condutor ou 

semicondutor em contato com

iferença entre os níveis de Fermi do material e da solução; a esta ocorrência 

definimos os eletrodos. Em análises bioquímicas, estes materiais devem ser 

ío

m

 de sódio. 

 

NaCl (s)            Na+
(aq)  + Cl- (aq)                                                             (II) 

 

A Figura 2 ilustra um exemplo do fenômeno de dissociação salina e 

associação dos íons com a molécula d

       

Figura 2 – Processo de solvatação. a) angulação da molécula de água; b) cloreto de 
 sódio dissociado em água [20]. 
 
 

O sal cloreto de sód

a) b) 

a

 observa-se que a magnitude desta corrente depende, 

 

 um eletrólito gera um potencial característico da 

d
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biocom

igura 3 – Vár
 
 

2.4.3 Junção Eletrólito-eletrodo 
 

 

Um eletrodo em contato com eletrólito gera o que chamamos de junção  

eletrólito-eletrodo. Nas próximas subseções serão abordados os fenômenos 

correspondentes à mesma. 

 

 

patíveis e inertes, ou seja, serem estáveis, não-reativos e não-tóxicos quando 

em contato com o material biológico. Os eletrodos inertes mais comuns são de: 

platina, ouro, prata, prata cloretada, carbono vítreo e polímeros condutores 

biocompatíveis. 

 

F ios eletrodos para uso in vitro [21]. 

A Figura 3 mostra vários eletrodos utilizados para medição in vitro, utilizados 

em laboratório para análise experimental. Da esquerda para direta, dois 

microeletrodos de ouro, dois macroeletrodos de ouro, dois eletrodos de referência 

Ag/AgCl e, abaixo, um eletrodo flexível.  
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2.4.3.

s carregam 

eletricamente o material estabelecendo um campo elétrico que atrai os íons positivos 

para a interface material-solução [22]. 

 

Após um tempo relativamente curto (fração de segundo), estabelece-se uma 

situação de equilíbrio ou estado estacionário [22], que pode ser caracterizada pela 

formação da dupla camada elétrica e modelável por um capacitor, uma impedância e 

uma fonte de corrente [23]. Observa-se que, sendo os eletrodos confeccionados com 

materiais inertes, a dissolução anódica pode ser minimizada, efeito desejável para 

evitar a alteração da área efetiva exposta e consequentemente, para manter 

sensibilidade, repetitividade e reprodutividade. 

 

A partir de uma análise mais efetiva da dupla camada elétrica e considerando 

aterial de eletrodo e a solução. Seja ΦMº o potencial do metal e ΦM
+ o potencial 

um p

+Δ0ΦM  = ΦM
+   - ΦMº                                                     (2) 

Sendo: 

1 Potencial de Eletrodo (ΔΦM) 
 

 

Praticamente, todo material metálico [22], polimérico condutor [23], 

semicondutor [24] ou compósito [25], em contato com uma solução aquosa, 

imediatamente, inicia a reação de dissolução anódica. Com isso, há formação de 

íons dentro da solução e elétrons no interior do material. Os elétron

a distribuição de cargas na solução pode-se obter a diferença de potencial entre o 

m

n onto arbitrário dentro da solução, a diferença de potencial através da dupla 

camada elétrica será [22]: 

 
0Δ+ΦM  = ΦMº  - ΦM

+                                                         (1) 

ou 

 

 
0Δ+ΦM   =  - 

+Δ0ΦM                                                                                (3) 
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Por meio da modelagem proposta por Helmholtz da dupla camada elétrica 

(cargas negativas na interface do eletrodo e cargas positivas paralelas formadas por 

íons solvatados) e por Gouy-Chapman (camada de cargas em solução) [22][26], 

pode-se determinar a distribuição de potencial ao longo da distância (Figura 4a).  

 
Figura 4 – ribuição de cargas metal/eletrólito; 
 n ção d s quando o potencial aplicado igual 
 E>E r (E<Ee) ao rio. (Adaptado do 
 trabalho de Wolynec [26]
 
 

Na situação de potencial aplicado igual ao potencial de equilíbrio (Figura 4b), 

tem-se o equilíbrio termodinâmico. Já em sobrepotenciais ico acima do Ee, o 

eletrodo encontra-se em processo de adsorção catódica (eletrodeposição) e abaixo 

do Ee, temos sobrepotenciais anódicos, ou seja, ocorre uma dissolução anódica do 

material (c

 Junção eletrólito-eletrodo. a) dist
b) represe ta as mesma
(E=Ee), maior ( e) e meno equilíb

[22] e de Fernandes ). 

catód

orrosão). 

 
Figura 5 – Junção eletrólito-eletrodo em eletrodos passivados com polímero [23]. 
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Em boa parte dos desenvolvimentos de eletrodos é vantajoso depositar um 

filme polimérico sobre o metal. Esse filme pode reduzir a reatividade da superfície 

metálica minimizando os efeitos de interferentes e de adsorção e, 

onsequentemente, permite maximizar a sensibilidade e a seletividade. Nesse caso, 

há um

c

a interação de um potencial extra devido à membrana que apresenta uma 

distribuição de cargas (Figura 5). A seguir, apresenta-se, na Figura 6, o circuito 

elétrico equivalente para eletrodos modificados com polímero condutor. 

EEEE
 

Figura 6 – Sistema elétrico equivalente. Adaptado do trabalho de Emerson 
 Girotto [23]. 
 
 

O sistema elétrico equivalente da interface eletrodo/eletrólito considera um 

capacitor de distribuição de c

) 
 

A medição do potencial absoluto de um eletrodo é inviável [22] devido à 

introdução de outro potencial em série com a p

com um metal que quando em solução, também fornece um potencial de eletrodo 

argas (Cd), uma impedância de eletrodo (Zf), uma 

resistência do eletrólito (RΩ), duas componentes de corrente: uma que flui pelo 

capacitor (ic) e outra pela impedância (if) e, por fim, um potencial elétrico (E) indicado 

no sentido real do fluxo dos elétrons.  

 

2.4.3.2 Potencial Padrão de Eletrodo (E0

 

onta de prova; comumente fabricada 
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característico. Diante disso, o que se costuma ter é a medição indireta dos 

otenciais de eletrodo que depende do material (metálicos, semicondutores, 

ompósitos ou poliméricos condutores). O potencial padrão de eletrodo depende do 

materi

p

c

al característico da superfície do eletrodo [22]. 

 

Tabela 1 –  Série eletroquímica das principais reações redox a 25 ºC e os 
 respectivos E0. 
 

Reação redox E0 

Potencial de Redução (VH) 
Zn2+ + 2e-  Zn -0,76 

NO -+ H O + e-  NO + 2OH- -0,46 2 2

Fe2+ - 2e-   Fe -0,44 

Ni2+ + 2e-  Ni -0,25 

2NO2
-+ 2H2O + 4e-  N2O2 + 4OH- -0,18 

Sn2+ +2e-  Sn -0,13 

H+ + e-  ½ H  0,00 2

Cu2+ + e-  Cu+ +0,16 

2NO2
-+ 3H2O + 4e-  N2O + 6OH- +0,15 

SO4
2- + 4H+ + 2e-  H2S03 + H2O +0,20 

AgCl + e-  Ag+ + Cl-(aq) +0,22 

Cu2+ + 2e-  Cu +0,34 

O2 + 2H2O + 4e   4OH  +0,40 - -

O2 + 2H+ + 2e-  H2O2 +0,68 

Fe3+ + e-  Fe2+ +0,77 

Ag+ + e-  Ag +0,80 

NO3 + 2H  + e   NO2 + H2O +0,81 - + -

NO3
- + 3H+ + 2e-  HNO2 + H2O +0,94 

NO3
- + 4H+ + 3e-  NO + 2H2O +0,96 

O2 + 4H+ + 4e-   2H2O +1,22 

Cl2 + 2e-  2Cl- +1,35 

Au3+ + 3e-  Au +1,42 

H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O +1,77 

 
 

A medição do potencial de eletrodo é sempre feita em relação ao eletrodo de 

referência primário de hidrogênio (posteriormente, serão dados mais detalhes), sob 

condições experimentais fixas, com temperatura de 25 ºC (298 K), atividade iônica 

unitária e pressão igual a 1 atm. A seguir, na Tabela 1, apresentam-se os potenciais 
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de eletrodo padrão (E0) para os principais materiais empregados no presente 

trabalho. Todos os potenciais estão indicados no sentido da redução e referenciados 

m relação ao eletrodo de referência primário de hidrogênio [22]. 

 

: como, no presente trabalho, todos os experimentos 

stão referenciados ao eletrodo de referência Ag/AgCl, dos potenciais apresentados 

deve ter subtraído o potencial correspondente ao eletrodo secundário Ag/AgCl  

KCl 3 mol L-1 (+0,198 VH). Mais tarde é possível converte-los aos po

ferentes aos das espécies em redução, tendo como referência o eletrodo de 

referên

em equilíbrio termodinâmico 

[22]. Isto é, a velocidade da reação no sentido da oxidação e da redução será 

idêntica, estabelecendo-se a situação de equilíbrio, neste caso, também conhecido 

como estado estacionário da reação redox. 

 

O potencial da reação pode ser calculado por meio do equacionamento de 

Nernst, que considera a temperatura do siste

erem oxidadas e reduzidas. Uma reação redox generalizada nas condições de 

equilíbrio termodinâmico,

Ox + ne-       Red                                                         (III) 

 

Escrevendo a equação de Nernst [22]: 

 

e

Observação importante

e

tenciais 

re

cia primário de hidrogênio. 

 

2.4.3.3 Potencial de Equilíbrio (Ee) 
 

 

O potencial de equilíbrio pode ser compreendido quando um eletrodo é 

inserido em solução, pois há a formação da dupla camada elétrica que depende das 

espécies iônicas em solução. Se este eletrodo não estiver ligado eletricamente a 

nenhum outro eletrodo ou fonte elétrica, o mesmo fica 

ma e a concentração das espécies a 

s

 pode ser apresentada por [22]: 

 

[ ]
[ ]d

Ox
nF
RTEEe                                                         (4) 

Re
ln0 +=          
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2.4.3.4 Potencial de Meia-cela 
 

 

O potencial de meia-cela pode ser 

das ou oxidadas, no catodo e ânodo, 

respec

de uma junção eletrólito-eletrodo com um potencial padrão de eletrodo (E ) 

característi [22]. Com 

 união das duas parcelas tem-se o potencial de meia-cela, em muitos casos é o 

próprio potencial de equ

2.4.3.

 

eletrodo de refe mário . O eletrodo de referência primário é 

efinido através da reação redox do hidrogênio (reação IV), em que uma dada 

concentração de hidrogênio está dissolvido em so

com atividade iônica e pressão atmosférica unitárias [28][29][2]. 

(ad)       H2           V     por  definição      (IV) 

trodo nulo, à temperatura de 25 °C, 

endo que os potenciais de eletrodos de outras reações são considerados como 

ados ao eletrodo de referência primário.  

 

 membranas porosas (ponte salina) e 

compreendido pelas espécies que 

compõem o analito, as quais são reduzi

tivamente [27]. Ao inserir um eletrodo no eletrólito (analito) tem-se a formação 
0

co [27] e um potencial de correção, função das concentrações 

a

ilíbrio ou potencial estacionário. 

 

5 Potencial de Referência Primário e Secundário 
 

É importante destacar que os estudos de equilíbrio termodinâmico estão 

baseados no rência pri

d

lução junto ao eletrodo de platina, 

 

2H+(aq) + 2e-        2H 0 0000,0
/

=+HH
E

 

A esta reação foi atribuído potencial de ele

s

eletrodos de referência secundários relacion

O potencial de referência E(0), na prática, é um potencial de equilíbrio de um 

eletrodo não-polarizável. Esse eletrodo tem característica de uma reação redox 

reversível (as espécies oxidadas e reduzidas ao mesmo potencial, sem histerese 

associada). O potencial do eletrodo de referência pode ser corrigido quanto ao efeito 

da temperatura, da concentração das espécies iônicas oxidadas ou reduzidas, do pH 

(reação catódica do hidrogênio e oxigênio), das

 



 46

dos filmes poliméricos sobre 

letrocatálise) [26]. 

o metal (função de reduzir eletrólise e/ou aumentar 

e

 

Em sistemas de medição, o potencial de referência é normalmente descrito 

pela equação de Nernst [27]. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎛

−= redaRTEE 0
⎜
⎝ oxanF

ln)0(                                                      (5) 

 

Na qual: potencial de referência, E(0); potencial de eletrodo padrão, E0; 

consta

ade das espécies em oxidação (aox) 

 redução (ared).  

O efeito do pH em soluções eletrolíticas dá-se através da contribuição da 

ação catódica do hidrogênio e oxigênio na dissolução anódica do material [22] que 

compõ

nte dos gases, R; temperatura absoluta (K), T; número de elétrons, n; 

constante de Faraday, F e ln da razão das ativid

e

 

re

e a junção eletrólito-eletrodo do referência. Da reação I (ver a seção 2.4.1), a 

água tem produto iônico igual a 10-14. Portanto, tem-se: 

 
1410. −=−+ OHH

aa , aplicando o log, resulta: 

14loglog −=+ aa . Sendo −+ OHH +−=
H

apH log , temos: 

 

14log −=− pHa
OH

                                                         (6) 

 

A influência do H+ a partir da reação simplificada abaixo, à temperatura de 

298 K e 0
HE  é nulo por definição. 

 

2H+ + 2e-       H2                                                                                      (V) 

 

Convencionando a equação do hidrogênio no sentido da redução e usando a 

equação de Nernst, resulta:
2

2

2

/ log
2
059,0

H

H
HH p

a
E

+

+ = , onde 
2Hp é a pressão parcial de 
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hidrogênio, na maioria dos casos desprezível [22], pois o valor é próximo a 1 atm e, 

como +−=
H

apH log , temos: 

 

pHE
HH

059,0
/2

−=+ (VH)                                                  (7) 

 

A influência do OH

−

equação de Nernst, resulta: 

- a partir da reação abaixo, à temperatura de 298 K e 

 usando a 

0
/2 OHO

E  igual a  +0,401 VH.  

 

O2 + 2H2O + 4e-       4OH-                                                                            (VI) 

 

Convencionando a equação no sentido da redução do oxigênio e

2
2 / log

4
401,0

O
OHO p

E − −= , onde 
2Op é a pressão 

parcial de oxigênio, na maioria dos casos é desprezível, pois o valor é próximo a 1 

atm e, como 14log −=− pHa
OH

, temos: 

 

pHE
OHO

059,0227,1
/2

4059,0 OH
a −

−=−  (VH)                                            (8) 

 

Esse caso,

cido de 1,227 V

químicas gera

ic

 é semelhante à contribuição do hidrogênio, porém com potencial 

cres H. 

 

icos são dispositivos de medição que utilizam reações 

letro das pela aplicação de um sobrepotencial elétrico “η” para 

qualif

a

2.4.3.6 Sobrepotencial ou Sobretensão 
 

 

Sensores eletroquím

e

ar e quantificar uma dada substância. O sobrepotencial é definido pela 

diferença entre o potencial aplicado no sistema, E(S), e o potencial de equilíbrio 

termodinâmico do eletrodo de referência, E(0). Nesse caso, o potencial de cela 

atribuído às espécies químicas está incorporado no potencial do sistema E(S). 

Portanto,o sobrepontencial é dado por [2][22]: 
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η = E(S) - E(0)                                                           (9) 

 

 O sobrepotencial é composto pela polarização da ativação da reação 

orrespondente ao analito ηA, pela polarização devido à concentração do analito ηC, 

orrente ao efeito relacionado à migração dos 

ns nos sítios ativos ηX e pela polarização de resistência entre o eletrólito e o 

letrodo ηR. Assim, pode-se dizer que a sobrepotencial é dado por [22]: 

 

.5 Sensor Planar: Estrutura Geométrica e Materiais 
 

ão necessários aos sensores e biossensores 

letroquímicos a serem utilizados em monitoramento ao longo do tempo. Isto 

signific

rodução a baixo custo, possibilitando 

clusive que sejam descartáveis. 

 

c

pela polarização de cristalização dec

ío

e

η = ηA + ηC +  ηX  + ηR                                                  (10) 

 

Isso significa que o sobrepotencial obedece à fundamentação da distribuição 

de cargas no modelo junção eletrólito-eletrodo.  

 

2

 

Além de classificar o sensor de interesse quanto ao tipo, à categoria e à 

análise, faz-se necessário definir qual é o formato ou estrutura geométrica e quais 

são os materiais a serem utilizados na fabricação. Em sistemas de medição, variar o 

formato, a configuração e os materiais dos eletrodos pode contribuir, 

consideravelmente, para otimizar os parâmetros-padrão do sensor.  

 

Estes requisitos combinados s

e

a reduzir as dimensões e, consequentemente, o volume da amostra. O 

monitoramento extracorporal mostra-se menos traumático para o paciente, pois um 

pequeno volume de amostra é extraído e analisado. Nessa situação, os sensores 

planares apresentam os melhores resultados no monitoramento ao longo do tempo, 

devido à facilidade de fabricação e de rep

in

Em sistemas de medição existem duas opções para configuração dos 

eletrodos no sensor: de dois ou de três eletrodos. Essa última apresenta algumas 
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vantagens no funcionamento do sensor [30], tais como: evita a eletrólise do eletrodo 

de referência - que poderia degradá-lo - e propicia medidas mais adequadas em 

soluções diluídas. O sistema de três eletrodos pode ser usado em soluções de alta 

impedância (solução salina com compostos orgânicos) e favorece a polarização 

correta do eletrodo de trabalho onde ocorre a reação química ou bioquímica de 

teresse. 

 

de alto desempenho, também aplicados aos sistemas de 

medição [31][32] baseados em sensores ou biossensores eletroquímicos. 

 

Todo projeto de um sensor deve considerar a estrutura geométrica do 

eletrodo de trabalho, pois é conhecido 

relacionada com a área efetiva ex

configuração dos el os influencia

necessário realizar in eros ensaio

plicação desejada. Até construir um sensor eficiente, é possível que o percurso dos 

ensaio

ou contra-eletrodo: possibilita drenar ou fornecer a corrente elétrica a uma dada 

in

Concomitantemente, com o advento dos microprocessadores, a tecnologia de 

materiais e de processos evoluiu, possibilitando obter materiais com alto grau de 

pureza e processos altamente controlados. Com isso, foi possível desenvolver 

sistemas microeletrônicos 

que a sensibilidade está diretamente 

posta do mesmo [31]. Como o formato e a 

etrod m a dinâmica eletroquímica do sensor, faz-se 

úm s a fim de encontrar a forma adequada para a 

a

s seja longo, passando por formas circulares, retangulares, cilíndricas e 

muitas outras. 

 

Juntamente com o projeto da forma, costuma-se testar os materiais que 

comporão os eletrodos de trabalho, de referência e auxiliar do sensor, por exemplo 

há opção de ouro, platina, carbono vítreo, prata e aço inox. Também são 

considerados os materiais de suporte, por exemplo, substrato de silício, alumina ou 

sobre um cateter suporte. 

 

Comumente, os sensores e os biossensores eletroquímicos são definidos em 

um sistema de medição eletroquímica composto por três eletrodos: 1) trabalho: onde 

ocorrem as reações químicas de oxidação ou de redução das espécies a serem 

medidas; 2) referência: apresenta um potencial redox reversível capaz de manter o 

potencial do eletrodo de trabalho referenciado a um valor fixo e conhecido; 3) auxiliar 
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reação química no eletrodo de trabalho, evitando a eletrólise do eletrodo de 

referência que alteraria o seu potencial de eletrodo. Detalhes destes eletrodos serão 

apresentados nos itens 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3. 

 

2.5.1 Eletrodos de Referência 
 

ial de referência [28]. 

 

or exemplo, de KCl (3 mol L-1). Na extremidade desse tubo há uma membrana 

porosa

l (SCE), Hg/Hg2Cl2 (1 mol L-1) de KCl (Calomel), Hg/Hg2SO4, 

g/HgO e Ag/AgCl. Estes são exemplos de eletrodos de referência secundários 

mais c

][32][33]. Eles são mais robustos e homogêneos, 

 

Em sistemas de medição com dois ou três eletrodos é fundamental a 

utilização de um eletrodo de referência com potencial estável para garantir uma 

medição confiável pelo eletrodo de trabalho [28]. Os eletrodos de referência são bem 

conhecidos por proverem um potencial de referência fixo, conhecido e independente 

da solução de análise [28]. Isso possibilita aplicar um potencial no eletrodo de 

trabalho que será referenciado ao potenc

 

O princípio de funcionamento de um eletrodo de referência baseia-se no 

equilíbrio termodinâmico dos materiais que formam a junção redox [22]. 

Tradicionalmente, o eletrodo de referência é constituído por uma junção-líquida. Esta 

consiste, geralmente, em fio do metal não-polarizável ou semi-polarizável, o qual é 

confinado em um tubo com uma solução salina contendo alta concentração de íons,

p

 que permite o contato iônico e mantém inalterada a concentração iônica na 

solução interna do tubo, possibilitando um potencial de eletrodo conhecido, fixo e 

independente da solução de análise. 

 

Os eletrodos de referência secundários mais conhecidos são [27]: Hg/Hg2Cl2 

saturado em KC

H

omuns encontrados na literatura, sendo o eletrodo de referência primário o 

eletrodo de referência de hidrogênio [32][33]. 

 

Entre os eletrodos de referência secundários mais comuns, destaca-se o de 

prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), pois oferecem diversas vantagens em relação a 

outros eletrodos de referência [28
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aprese

ão de cloretos [34].  Portanto, constitui 

iferentes íons de prata complexados no filme, de acordo com:  ( n = 2-4). 

 

                                                                                                 (VII) 

rada dos íons cloreto em solução. O filme AgCl 

rmado na reação VIII é sólido e transparente, a tonalidade branca visualizada 

deve-s

ra obtenção do filme AgCl sobre a prata é fundamental 

ara intensificar ou amenizar a adsorção dos íons cloreto. O processo permite 

contro

ntam alta estabilidade em solução de análise (sal praticamente insolúvel em 

água), são de fácil construção, apresentam custo reduzido de fabricação e implicam 

em baixa contaminação ambiental ou bioquímica (adequado para aplicação médica). 

Isso propicia integrá-los em sensores de monitoramento em tempo real e in situ, 

possibilitando uma resposta rápida e confiável. 

 

Hiroaki Suzuki [34] propõe que a estabilidade do potencial do eletrodo de 

referência Ag/AgCl está relacionada com a formação e com a dissolução do filme de 

AgCl, devido à adsorção ou dissociaç
)1( −− n

nAgCld

Observam-se as reações: 

−+ + eaqAg )( )(sAg

)() aqClq −+        )(sAgCl                                                                              (VIII) 

)()( aqClsAgCl −+            )(2 aqAgCl −                                                                        (IX) 

)()(2 aqClaqAgCl −− +        )(2
3 aqAgCl −                                                                        (X) 

)()(2
3 aqClaqAgCl −− +      )(3

4 aqAgCl −                                                                        (XI) 

 

O potencial de eletrodo é determinado pela capacidade de oxidação da prata  

(reação VII) e pela atividade inalte

(aAg +

fo

e à difração da luz na superfície da prata. Porém, com a adsorção de cloretos, 

são formados íons complexados no filme (reações IX a XI). Esses íons são 

solvatados (aquosos) e apresentam coloração que pode variar de cinza claro, cinza 

escuro, marrom escuro a preto, dependendo do arranjo estrutural dos íons 

complexados dominantes, que varia com a concentração de cloreto em solução. 

 

O tipo de processo pa

p

lar a adesão, a rugosidade, a densidade e a homogeneidade do filme. Isto é, 

quanto mais rugoso e menos homogêneo, denso e aderente, maior será a adsorção 

dos íons cloretos. O inverso é válido para reduzir esse efeito; consequentemente, 
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tem-se filmes de AgCl mais densos, aderidos e homogêneos e menos rugosos. 

Existem, basicamente, dois tipos de obtenção deste filme, sendo: a) sal de AgCl 

fundido depositado sobre um metal, por exemplo: Ag ou Pt; e b) deposição 

eletroquímica de Cl- sobre uma superfície de prata. 

 

O processo em que se utiliza AgCl fundido é trivial, sem grandes 

ontrovérsias; trata-se de filmes de fácil obtenção, muito densos e homogêneos, 

dependendo do procedimento 

e limpeza do metal). Por outro lado, os filmes de AgCl obtidos por deposição 

letroquímica, que parecem ser tão notórios, carecem da otimização de todos os 

parâm

ia ainda mais a construção e aplicação em sensores eletroquímicos 

mperométricos planares com o propósito de aplicação em meio biocompátivel [35]. 

Os eletrodos de referência de Ag/AgCl em estado sólido se baseiam-se no 

esmo princípio dos eletrodos de líquido-junção, com uma diferença substancial: 

substit

a aderência no substrato; b) 

plicar um material como membrana de troca iônica sobre o hidrogel que, 

norma

c

com baixa rugosidade e de aderência intermediária (

d

e

etros em conjunto. Obter filmes mais densos e homogêneos com menor 

rugosidade e maior adesão implica em depositar íons minimamente solvatados [34] 

e com baixa densidade de corrente [28]. 

 

Atualmente, há grande interesse em desenvolver eletrodos de referência em 

estado sólido com a tecnologia convencional de Ag/AgCl, devido às características 

apresentadas [35]. Diversos estudos propõem o uso desses eletrodos integrados o 

que simplificar

a

 

m

uir a junção líquida por um material com características sólidas e com 

capacidade redox. Geralmente, esse material é chamado de hidrogel, constituído de 

um polímero que apresenta em seus interstícios a fase líquida (eletrólito)  

aprisionada [36]. 

 

O desafio da pesquisa para a obtenção de um eletrodo de referência 

completo em estado sólido está em: a) depositar eletroquimicamente filmes finos de 

cloreto que sejam estáveis, homogêneos e com bo

a

lmente, não permite boa sustentabilidade mecânica e incompatibilidade com 

um dado processo de fabricação. 
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Diante disso, surge outra vertente de eletrodos de referência em estado 

sólido, conhecidos como pseudo-eletrodo de referência secundário Ag/AgCl. Os 

pseudo-eletrodos de referência de Ag/AgCl consistem no contato direto do filme de 

cloreto com a solução de análise, sem a necessidade do eletrólito e da membrana 

de troca iônica. Esse tipo de eletrodo apresenta dois inconvenientes em relação os 

letrodos de referência completos: alta sensibilidade a cloreto e corrosão acelerada 

s, utilize-se uma membrana de 

áfion que permite difundir somente os íons positivos, proporcionando contato iônico 

em degradar o filme de cloreto [36][37]. 

 

adrão: alta seletividade, para reduzir ao máximo a 

fluência dos interferentes; alta sensibilidade, para viabilizar medições de baixas 

conce

ntes [39].  

 

Costuma ser no eletrodo de medição o local em que são observadas as 

reações eletroquímicas de interesse. Essas reações são possíveis por meio da 

aplicação de um potencial elétrico, cujo valor é função do referencial de potencial 

e

do filme cloreto. Para amenizar essas ocorrência

n

s

2.5.2 Eletrodos de Medição 
 

 

As características do material empregado no eletrodo de medição (trabalho) 

são fundamentais para que as análises químicas ou bioquímicas sejam realizadas 

de acordo com os parâmetros-p

in

ntrações [38]; alta estabilidade, para minimizar a variação em relação à linha 

base; alta repetitividade, para permitir a obtenção de medidas idênticas para um 

mesmo sensor e alta reprodutividade, para possibilitar a fabricação de sensores com 

características semelha

Para tanto, as investigações são voltadas para a modificação da superfície do 

eletrodo de medição (trabalho) permitindo controlar esses parâmetros-padrão seja 

pela deposição química ou eletroquímica de substâncias que facilitem a 

transferência eletrônica (eletrocatálise) ou pela deposição física de substâncias que 

promovam o fenômeno de difusão seletiva e a variação de área efetiva exposta 

deste eletrodo. Eventualmente, um mesmo material busca associar simultaneamente 

todas estas características. 
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dentro do ambiente de medição (solução de análise). Esse referencial é f

por um segundo eletrodo, chamado justamente de eletrodo de referência, cujo valor 

ial é idealmente fixo, independente da solução de análise 

Finalmente, o terceiro eletrodo, denominado auxiliar ou contra-eletrodo para drenar

ou fornecer toda a corrente necessária à reação química que ocorre no eletrodo de 

2.5.3 Eletrodos Auxiliar ou Contra-eletrodo 

O eletrodo auxiliar também conhecido com trodo, é 

e um sistema ba letrodos. Ele deve ter área de contato 

ornecido 

de potenc [28][27][36]. 

 

medição. 

 

 

 

o terceiro 

eletrodo d

grande o suficiente para, como já mencionado, drenar ou fornecer toda corrente 

ensores planares, o eletrodo auxiliar costuma ter área minimamente igual ou 

[40]. Os materiais inertes geralmente empregados 

na confecção dos eletrodos auxiliares são: platina, ouro, carbono vítreo e  

aço inox [40]. 

 

2.6 Sistema Fluídico / Cela de Análise e Fluxo de Corrente Iônica 
 

 

O sistema fluídico, cela de análise e fluxo de corrente iônica de reação, 

merece um estudo conjunto considerando dois fatores: o primeiro diz respeito à 

modelagem do sistema, sendo necessário estimar a indutância e complacência da 

tubulação, das bombas e válvulas, da cela de análise, do injetor-comutador e das 

conexões; o segundo remete-se à configuração do sistema a fim de reduzir a 

impedância de solução no interior da cela de análise. Isso significa direcionar e 

 força iônica no sinal medido. 

 

a de análise [9]. Para tal, torna-se 

o contra-ele

seado em três e

elétrica necessária à reação química, que ocorre no eletrodo de medição. Em 

s

superior à do eletrodo de trabalho 

propagar o fluxo de corrente iônica, evitando que passe pelo eletrodo de referência e 

eduzir a contribuição dar

Parte da otimização do sistema fluídico está em reduzir o volume morto e a 

densidade de corrente iônica dentro da cel
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import

 

ário, informação compatível com a 

linguagem computacional [39].  

 

Nesses equipamentos tem-se a opção de usar um terceiro eletrodo, o 

eletrod

Os potenciostatos da Bionalytical System (BAS), modelo CV-50 W, e os da 

Ivium,

antíssimo desenvolver um projeto do geométrico adequado que garanta um 

excelente desempenho da medição e do sistema de limpeza. Desta forma, a 

influência da força iônica, a concentração residual de analito (presente no volume 

morto) e a densidade de corrente elétrica terão pouca influência no resultado da 

medição [23]. 

 

2.7 Potenciostatos e Técnicas Analíticas 
 

Os potenciostatos são equipamentos normalmente controlados por 

computador que amplificam e controlam o sinal do potencial no eletrodo medido em 

relação ao eletrodo de referência [41]. Esses equipamentos possuem módulos de 

filtros para reduzir ruídos; de amplificadores que proporcionam ganho no sinal de 

saída e de conversores analógico-digital transformam o sinal de entrada seja físico 

ou químico recolhido pelo sensor em algoritmo bin

o auxiliar. Os potenciostatos são comumente usados para a determinação 

experimental da curva de polarização do eletrodo de trabalho [41], que constitui o 

sensor eletroquímico. 

 

 PalmSens, são utilizados para realizar testes comparativos neste trabalho. 

(ver Figura 7 e 8). Os equipamento BAS e PalmSens oferecem diversas técnicas 

potenciométricas com fácil integração entre o usuário e software. As mais notórias 

técnicas são: Voltametria Cíclica, Voltametria por Pulso Diferencial e Amperometria 

[31]. Para medição de correntes muito baixas há um módulo amplificador da BAS 

que permite a medição de corrente da ordem de pA, enquanto que o PalmSens já 

tem um sistema integrado de amplificação e tratamento de ruídos. 
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Figura 7 – Potenciostato BAS, cela de reação e sistema computadorizado de 
 controle [31]. 
 
 

Cela Análise 
Potenciostato BAS

Monitor + PC 

 
Figura 8 – Potenciostato PalmSens e conectores (controlado por computador, não 
 mostrado). 
 

A maioria das técnicas de análises tem a opção de realizar conjuntamente 

dois tipos de análises, como descrito a seguir. 
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Análises qualitativas: permitem a determinação da presença de uma dada 

substância que é oxidada ou reduzida no eletrodo de trabalho [27] por meio do 

potencial de meia-onda (E½) característico do material. Portanto, pode-se usar esse 

parâmetro para determinar o analito de interesse. O valor de E½ depende da 

atureza da solução eletrólito-suporte; por isso, os interferentes serão estudados em 

Diferencial. 

Análises quantitativas: permitem, utilizando a técnica de Voltametria Cíclica, 

calcula

 

Ip = (2,69 10 ) n  A Do  C ν                                             (11) 

 

s e amperométricas, foram 

elecionadas seis técnicas para caracterizar o eletrodo de trabalho e de referência 

ou ana

tametria linear (LSV, do inglês, Linear Sweep Voltammetry): essa 

técnica consiste em aplicar um potencial que varia linearmente no eletrodo imerso

em eletrólito, registrando a corrente em função do potencial [44]. É uma técnica 

n

relação à substância de análise desejada no soro fisiológico. As principais técnicas 

de análises associadas são: Voltametria Cíclica e Voltametria por Pulso 

 

r a área efetiva (A) do eletrodo de medição do sensor eletroquímico por meio 

do valor da corrente de pico (Ip) e uma concentração identificada. Porém, se a área é 

conhecida pode-se obter a concentração do analito em estudo. Para tal, usa-se o 

equacionamento de Randles-Sevcik [3][31][42] (equação 11), relacionado com a 

concentração (C) das espécies que oxida ou reduz, com a área efetiva do eletrodo e 

com a corrente de pico advinda da reação redox. 

5 3/2 1/2 1/2

Sendo, na expressão; n o número de elétrons transferidos na reação redox 

(redução e oxidação), Do representa a difusividade da espécie química utilizada  

(sendo 7,6 10-6 cm2 s-1 para as espécies de ferrocianeto de potássio) e ν (V s-1) é a 

velocidade de varredura. 

 

Entre as diversas técnicas voltamétrica

s

lisar o analito de interesse, a saber: Voltametria Linear, Voltametria Cíclica, 

Voltametria por Pulso Diferencial, Amperometria, Análise por Injeção em Fluxo 

amperométrica e Cronopontenciometria. Essas técnicas foram escolhidas por 

apresentar alta versatilidade no estudo de espécies eletroativas, possibilitando 

análises eletroquímicas de substâncias orgânicas, inorgânicas e bioquímicas [43]. 

 

Vol
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utilizada para verificar o potencial de uma dada reação, considerando somente o 

sentido de oxidação ou redução das espécies químicas ou bioquímicas. 

 
Voltametria Cíclica (CV, do inglês, Cyclic Voltammetry): nessa técnica, 

obtém-se a corrente no eletrodo de trabalho em relação ao potencial aplicado (forma 

de onde triangular) que varia linearmente tanto no sentido anódico como no  

catódico [41]. Por meio dela é possível realizar análises quantitativas e qualitativas 

no estudo de mecanismos de oxidação e redução para a limpeza eletroquímica, 

ativação e caracterização do eletrodo de trabalho e para a fabricação e 

caracterização do eletrodo de referência. 

 
Voltametria por Pulso Diferencial (DPV, do inglês, Differential Pulse 

oltammetry): nessa técnica, a corrente é amostrada em dois intervalos de tempo; 

primei

a superfície do eletrodo de trabalho [45]. É uma técnica utilizada para a realização 

de me

vecção e por difusão radial e axial, garantindo melhor precisão de 

medida em ambiente simulado. A FIA é fundamentada por medição amperométrica 

em qu

V

ramente, antes da aplicação do pulso e, em seguida, na amplitude máxima do 

pulso. Registra-se, então, a diferença entre essas duas correntes contra o potencial 

aplicado; o voltamograma resultante tem a forma de picos cuja altura é proporcional 

à concentração do analito [45]. Portanto, através dessa técnica, pode-se facilmente 

determinar o potencial que o analito responde para uma dada solução  

eletrólito-suporte. 

 

Amperometria (TB, do inglês, Single Potential Time Base): aplica-se um 

potencial constante em função do tempo e mede-se a corrente gerada pela reação 

n

dições em função do tempo, a fim de traçar as curvas de calibração para os 

interferentes. 
 

A técnica amperométrica pode ser associada à Análise por Injeção em 
Fluxo (FIA, do inglês, Flow-injection Analysis), que é adequada para simular o 

fluxo sanguíneo, interesse fundamental deste trabalho. Por meio da FIA, é possível 

controlar parâmetros como: aspectos cinéticos, gradientes de concentração, 

dispersão por con

e a sensibilidade do pulso é diretamente proporcional à concentração injetada. 
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Cronopotenciometria: baseia-se no potencial elétrico gerado na interface 

solução/eletrodo. O potencial aplicado pela técnica é nulo e constante, pois com a 

variação da concentração das espécies a serem medidas ocorre um deslocamento 

e potencial na superfície do eletrodo de trabalho, o qual é registrado. 

 

o 

oluente. Na natureza, participa do ciclo do nitrogênio, na degradação da amônia 

(planta

principalmente nas carnes, tem 

nção de preservar a cor e o sabor desses produtos alimentícios. Segundo Melo 

Filho [

spécie no organismo humano. 

 

d

2.8 Nitrito e seus Principais Interferentes (Cloreto, Sulfato, Nitrato, 
Ácido Úrico, Ácido Ascórbico, Dopamina e Paracetamol) 
 

 

O nitrito (NO2
-) é um íon inorgânico bem conhecido, encontrado nos 

alimentos, nos sistemas fisiológicos dos seres vivos e no meio-ambiente com

p

s e animais mortos) tendo-se a síntese para nitrito pelas bactérias 

nitrossomonas e para nitrato pelas nitrobacter [46], ambas estão presentes no solo e 

na água. Tanto em ambiente intra como extracorpóreo, o nitrito, em altas 

concentrações torna-se tóxico no corpo de humanos e de animais. 

 

A presença de sais de nitrito nos alimentos, 

fu

47], pesquisas relatam que essas espécies atuam como antimicrobianos e 

antioxidantes, contribuem para reduzir ou inibir a proliferação de toxinas do 

complexo Clostridium. O uso desses sais acima do limite máximo pode causar sérios 

danos à saúde humana. A seguir, apresentam-se as implicações da alta 

concentração desta e

 

O nitrito é convertido a carcinogênio N-nitrosaminas no estômago [1][48]. Uma 

vez presente no sistema sanguíneo, realiza reações irreversíveis com a hemoglobina 

produzindo meta-hemoglobina, que é incapaz de combinar-se com o oxigênio 

(reação XII) [49][50]. Também pode reagir com a deoxi-hemoglobina ou ser reduzido 

(reação XIII), contribuindo para formação de óxido nítrico (NO) que participa dos 

processos de vasodilatação sanguínea [51], aumentando o risco de uma fissão 

vascular. 
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Hb(O2

o 

ma invasão microbiana a qualquer órgão do trato urinário desde a uretra até os rins 

[52]. O

 

A análise eletroquímica do nitrito (NO2
-), geralmente, é preferida em potenciais 

de oxidação para evitar a interferência da redução de nitratos e do oxigênio 

molecular [53]. Na natureza, o nitrito costuma ser oxidado evoluindo para nitrato 

(NO3
-) (reação XIV) [54] pela ação dos microorganismos nitrito oxidantes do tipo 

Nitrobacter [55], enquanto que, na redução do nitrito costuma agir a enzima nitrito 

redutase, representada parcialmente pela reação XV [53]. 

 

NO2
- + ½ O2           NO3

-                                                                                                                                      (XIV) 

NO2
- + 2H+ + e-         NO + H2O                                                                                                                     (XV) 

 

No intuito de desenvolver sensores e biossensores eletroquímicos para a 

análise amperométrica de nitrito a ser aplicado no monitoramento de sinais 

bioquímicos in vitro, é importante verificar a evolução da influência dos interferentes 

na análise de nitrito como ácido úrico, ácido ascórbico, paracetamol, dopamina, 

sulfatos, nitratos e cloretos. Para tal, devem-se considerar as doses terapêuticas 

destas espécies no sangue do paciente na ordem de 0,5 mmol L-1; 0,1 mmol L-1;  

0,15 mmol L-1 [56]; 0,2 mmol L-1 [57]; 0,12 mmol L-1; 0,2 mmol L-1 e 90 mmol L-1 [58], 

respectivamente. 

 

Na literatura existe um conhecimento diverso sobre a influência dos 

interferentes na medição quantitativa do nitrito. A seguir, busca-se descrever e 

)4 + 2NO2
- + H2O            MetHb + 2NO3

- + 2O2                                               (XII) 

2NO2 + 2O2 + 6H+            2NO + H2O2 + 2H2O  + O2                                             (XIII) 

 

O nitrito é um dos principais subprodutos que pode ser encontrados na urina, 

porém quando o paciente padece de injeção do trato urinário (ITU) sua ocorrência 

na urina é reduzida. Essa infecção é comum na clinica médica, sendo definida com

u

 processo infeccioso pode afetar também a pelve renal, os ureteres, a bexiga 

e a uretra, bem como as estruturas adjacentes, incluindo próstata e epidídimo. O 

teste de nitrito urinário positivo requer a presença do nitrato, pois as microbacterias 

(por ex. bacilos gram-negativos e Escherichia coli) realizam a conversão de nitrito para 

nitrato. 
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identificar a relaçã re a interferência 

nalítica ou metabólica e, com isso, será mostrado a complexidade da medição de 

itrito quando os interferentes estão presentes, a seguir esses são comentados. 

 

yhan [62]. 

oncentrações bem elevadas de ácido úrico podem fazer evoluir doenças 

e 1,4 a 4,4 mmol L , respectivamente. 

Paracetamol (acetoaminofenol): é um analgésico antipirético derivado da 

fenacetina. Seu uso inadequ ausar lesões nas células hepáticas, sendo

evitado seu uso em c

ão cerebral, renal e mesentérica, mas o tônus venoso é aumentado em 

decorrência da estimulação alfaadrenérgica. Na dose de 2 a 10 µg/kg/min, a 

dopam

o dos interferentes do nitrito, comentando sob

a

n

Ácido ascórbico (vitamina C): é um agente antioxidante encontrado em 

alimentos, frutas, vegetais, bebidas e fármacos [59][60][61]. Esse composto realiza 

importantes reações enzimáticas aliviando o estresse oxidativo no metabolismo 

humano, úteis para prevenção ou tratamento de enfermidades. Recentemente, foi 

utilizado para doenças mentais, infertilidade, cânceres, diabetes mellitus e AIDS [60]. 

O ácido ascórbico também é empregado na conservação de carnes processadas, 

promovendo a formação de compostos carcinogênicos e na redução de nitrito [61]. 

 

Ácido úrico: está presente em fluídos humanos como na urina e no plasma. 

Este composto é o produto final do metabolismo da purina. Níveis anormais de ácido 

úrico podem causar doenças como hiperuricaemia e síndrome de Lesch/N

C

cardiovasculares. Os níveis normais no plasma e na urina [62] são 240 a  

520 µmol L-1 -1

 

ado pode c  

asos de dengue, principalmente na forma hemorrágica [63]. No 

metabolismo primário, o paracetamol é combinado com o “endogenous glucuronide” 

e com sulfatos [64]. 

 

Cloridrato de dopamina ou cloridrato de 3-hidroxitiramina: é o precursor 

químico da norepinefrina, que estimula receptores dopaminérgicos, beta  

1-adrenérgicos e alfaadrenérgicos, dependendo da dose [65]. Doses baixas de 

dopamina (1 a 2 µg/kg/min) estimulam os receptores dopaminérgicos a provocar 

vasodilataç

ina estimula os receptores beta-1 e alfaadrenérgicos. 
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Lewis (1950), do Laboratório de Bioquímica da Universidade bridge, de Cam

 e constatou que 1g de nitrato de potássio por 1 Kg de massa corporal do 

a 80% da hemoglobina é convertida em meta-hemoglobina, um composto que reage 

irreversivelmente com nitritos e nitratos impossibilitando o transporte de oxigênio. 

E

realizou estudos para verificar a toxidade de nitratos e nitritos no metabolismo de 

ovelhas

animal pode ser considerado dose letal [66]. Observa-se que nesta concentração, 70 

 

Os principais métodos de análises de nitrito e nitrato encontrados na literatura 

são: espectrofotométricos, polarográficos, voltamétricos e amperométricos sse 

último ganhou reconhecida expressão a partir da década de 1990, devido a algumas 

vantagens; não necessita de reagente para medição [67], a medição é direta e 

precisa e os sensores fabricados são de baixo custo. 
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

 

Nos tópicos que se seguem serão apresentados os procedimentos 

experimentais. Primeiramente, aborda-se o estudo

u do sistema de medição, partindo dos potenciais de meia-cela, dos 

sobrep

ais adequados à resposta do analito. Depois, são listados 

s materiais e equipamentos necessários para reproduzir esse trabalho. Em 

seguid o e

peza padrão dos eletrodos e o 

rocesso de obtenção e caracterização dos eletrodos de trabalho e referência. Por 

fim, realiza-se um estudo da sensibilidade, selet

produtividade e permissividade do sensor para medição de nitrito e seus principais 

interfe esu

de 
edição 

 

 

O potencial de cela eletrolítica (Ecela) consiste em considerar todo o sistema 

de me eias-celas (apresentadas no item 

.4.3.4), isto é, a reação de oxidação e de redução das espécies que fornece a 

reação global redox. Um dos eletrodos é definido como ânodo; é onde ocorre a 

reação de oxidação, com transferência de elétrons das espécies reduzidas. O outro 

eletrodo é chamado de catodo; é onde ocorre a reação de redução, em que os 

elétrons são transferidos para as espécies oxidadas [27]. O eletrólito tem função 

primordial em conduzir a corrente iônica; sendo que através do circuito elétrico, 

uem elétrons do ânodo para o cátodo (sentido real). 

 

Partindo do exemplo de Galen Ewing [27], apresenta-se um modelo adaptado 

de uma reação redox (redução e oxidação) generalizada para infinitas espécies, 

utilizando dois eletrodos inertes: 

 do potencial de cela eletrolítica 

o

otenciais do sistema e do potencial de referência. Isso permite escolher os 

potenciais de medição m

o

a, comenta-se o projeto e construção do aparato extracorpóre  do sensor 

eletroquímico amperométrico de medição, a lim

p

ividade, estabilidade, repetitividade, 

re

rentes. Com esses r ltados, inferiu-se sobre a vida útil do sensor. 

 

3.1 Estudo do Potencial de Cela Eletrolítica ou do Sistema 
M

dição, ou seja, contabilizar as duas m

2

fl
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Catodo - meia-cela de redução: r.An+(aq) + ... + n.e-        q.A(s) + ...       (XVI) 

Ânodo - meia-cela de oxidação: s.B(s) + ...        t.B (aq) + ... + n.e-     (XVII) 

 

Cela eletrolítica red

eduzidas; r, q, s e t índices 

stequiométricos e n é o número de elétrons transferidos na reação redox; 

00
CEE =

m+

ox:   r.An+ (aq) + ... + s.B(s)           t.Bm+ (aq) + ... + q.A(s)   

)( ACG EEE −+=                    (XVIII) 

 

Sendo A e B espécies a serem oxidadas ou r

00
AEE −=

000

0Ee é o 

potencial de eletrodo-padrão; -  é o potencial de eletrodo-padrão para reação de 

meia-cela de oxidação;  é o potencial de eletrodo padrão da reação de meia-cela 

al d etrodo padrão para a reação global redox. 

Indicou-se o potencial de eletrodo padrão n

meias-celas, porém há necessidade de atribuir a esses potenciais os efeitos de 

temperatura, de atividade iônica e de pH. 

 

Define-se constante de equilíbrio químico (Ke) como: 

 

0
AE

e el

0
CE

encide redução; 0
GE  é o pot

 

o equilíbrio termodinâmico para as  

( ) ( )
( ) ( ) ...

...

´)(

)(

eq
s

sBeq
r
A

eq
q

sAeq
t
B

e aa

aa
K

n

m

+

+

=                                                      (12) 

 

A constante de equilíbrio químico é valida somente para a temperatura de  

25 ºC e atividade iônica unitária, sem influência do pH. Alterando esses parâmetros, 

devemos atribuir um coeficiente de atividade (Qc) para indicar as concentrações 

reais das espécies em solução. 

 

( ) ( )
( ) ( ) ...

...

´)(

)(

real
s

sBreal
r
A

real
q

sAreal
t
B

c aa

aa
Q

n

m

+

+

=                                                     (13) 
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Por considerações termodinâmicas, pode-se mostrar que a variação da 

energia livre de Gibbs (trabalho máximo à pressão e à temperatura constantes) é 

dada por [27]: 

 

ec KRTQRTG lnln −=Δ                                               (14) 

 

Na expressão acima, R é a constante universal dos gases (8,316 J) e T é a 

temperatura em Kelvin. 

 

Nas reações eletroquímicas, a variação da energia de Gibbs ( GΔ ) relaciona-

se às quantidades elétricas através da expressão: 

 

celanFEG −=Δ                                                    (15) 

 

Na equação 15, Ecela é o potencial da cela eletrolítica em Volts (V); F é a 

constante de Faraday, aproximadamente 96,500 C; n é o número de elétrons 

transferidos na reação redox global (n-m). Então, substituindo 15 em 14, tem-se: 

 

K
nF
RTRTG Q

nFnF
Ecela lnln +−=

Δ
−=                                     (16) 

 

Substituindo os valores de K e Q, resulta: 
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( )
( )

eq
r
A

eq
q

sA
C

na

a

nF
RTE =0

+

)(
ln  e Definimos o potencial de eletrodo padrão 

( )
( )

eq
s

sB ´)(

eqB
A anF

RTE
m

0 ln
+

= . Considerando 
ta

que as concentrações reais são concentrações 

donar a notação real da equação e temos, então, a equação 

celas eletrolíticas, sendo EC potencial de meia-cela no eletrodo 

rodo ânodo. 

efetivas, pode-se aban

para as duas meias-

cátodo e EA potencial de meia-cela no elet

 

r
A

q
sAaRTEE −= )(0 lnCC

nanF +

 e s
sB

AA anF ´)(

t
BaRTEE

m0 ln
+

−= ; sabendo que = = 1, q
sAa )(

s
sBa ´)(

resulta nas equações: 

 

r
ACC nF

naRTE ++= ln0                                                   (18) 

 

E

t
BAA ma

nF
RTEE +−= ln0                                                   (19) 

O potencial de cela eletrolítica é igual a: 

 

 

ACcela EEE −=                                                     (20) 

 

a cela de reação. 

esse caso, aplica-se sobrepotenciais adequados no eletrodo de trabalho da cela 

trodos. Nessa cela, tem-se um eletrodo com 

cas não-polarizáveis (eletrodo de referência) ou com polaridade reduzida 

um eletrodo de medição, confeccionado 

com material inerte ou pouco reativo, é  ocorre à oxidação ou redução das 

espécies  um terceiro eletrodo inerte (eletrodo 

auxiliar ou contra-eletrodo) que deve som

reação, sem participar do potencial de cela. 

 

Geralmente, nos sistemas de medição há preferência por um

N

potenciostática com três ele

característi

(pseudo-eletrodo de referência). O outro, 

onde

 que se deseja medir. E, por fim,

ente drenar ou fornecer a corrente de 
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O potencial de cela depende da natureza e da concentração da solução de 

trodos são fabricados, das características 

dos eletrodos têm efeito na variação da 

sência de agitação, da temperatura, das 

dire

ento do potencial 

o à resistência 

denomeam potencial (η). Nesse caso, o potencial corrigido do sistema de 

análise, dos materiais com que os ele

físicas (tamanho e espaçamento 

impedância), da presença ou au

propriedades do circuito elétrico (tipo de filtros, amplificadores e conversores) e da 

ção e do sentido do fluxo de corrente [27]. 

 

Com a adição do eletrodo de referência tem-se um increm

redox de referência E(0) que minimiza os efeitos da polarização devid

de solução, à energia de ativação e outros. Ao conjunto dessas polarizações 

os de sobre

medição E(S) é dado por: 

 

η+= celaESE )( + E(0)                                               (21) 

nfeccionados com material inerte (trabalho 

 redução ficam restritas às espécies 

iadas a um potencial de referência, cujo 

l fixo conhecido que independente da 

olução de análise.  

e Materiais Utilizados neste Trabalho 

 

A cela eletrolítica tem eletrodos co

e auxiliar), portanto as reações de oxidação e de

químicas de análise. Essas serão referenc

eletrodo é não-polarizável, com potencia

s

 

3.2 Lista d
 
 

A seguir, é apresentada a lista de equipamentos e produtos químicos que 

foram utilizados neste trabalho. Antes da descrição, duas observações: 

- todas as soluções químicas foram preparadas no mesmo dia de seu uso, 

para evitar degradação; 

- para evitar contaminação, cada solução preparada foi utilizada somente uma 

vez. 
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3.2.1 Equipamentos Comerciais e Materiais Empregados 
 

a) Estação de trabalho CV-50W Bionalytical System (BAS); 

b) PalmSens PC – Ivium; 

c) Agitador magnético; 

d) Hot Plate; 

e) Spinner; 

f) 5 béqueres de vidro de 25 ml; 

g) 5 béqueres de plástico de 25 ml; 

h) Pincel suave; 

i) Eletrodo de referência comercial BAS RE-5B; 

j) Eletrodo auxiliar de platina fabricado; 

k) Bomba peristáltica; 

l) Injetor-comutador; 

m) 4 válvulas solenóides NR de 3 vias; 

n) Compressor de ar para 30 L. 

 

3.2.2 Equipamentos Desenvolvidos  
 

 

a) Aparato extracorpóreo (FIA-automatizada, sistema fluídico, injetor-

comutador, cela eletroquímica, circuito controlador de válvulas e software 

em LabView®); 

b) Sensor eletroquímico planar em substrato de alumina. 

 

3.2.3 Produtos Químicos 
 

 

a) Álcool isopropílico, grau VLSI (IPA); 

b) Acetona, grau VLSI; 

c) 25 ml solução comercial Orion para eletrólito interno Eletrodo de 

Referência;  

d) 25 ml de HCl 1,0 mol L-1; 
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e) 25 ml de NaCl 3,0 mol L-1; 

f) 25 ml de H2SO4 0,1 mol L-1; 

g) 25 ml de KCl 3,0 mol L-1; 

h) 25 ml de HCl 0,1 mol L-1; 

i) 25 ml de cada concentração de solução de NaNO2 diluída em soro 

fisiológico (50, 100, 250 e 500 µmol L-1); 

j) 2000 ml de soro fisiológico (pH = 7,3 e 0,9 % NaCl); 

k) 20 ml de paracetamol 50 mmol L-1 em soro fisiológico;  

l) 20 ml de ácido ascórbico 50 mmol L-1 em soro fisiológico; 

m) 20 ml de ácido úrico 50 mmol L-1 dilui em NaOH 0,1 mol L-1 de soro 

fisiológico; 

n) 20 ml de NaCl 1 mol L-1; 

o) 20 ml de NaNO3 50 mmol L-1; 

p) 25 ml de Ferrocianeto de Potássio (0,01 mol L-1) em KNO3 (0,1 mol L-1);  

q) Alumina coloidal 0,05 µm; 

r) Pasta de ouro DuPont® 5142; 

s) Pasta prata/paládio DuPont® 6146;  

t) Pasta de platina ESL 5545-LS; 

u) Pasta dielétrica DuPont® 9615. 

 

3.3 Projeto e Construção do Aparato Extracorpóreo para Sensores 

xograma para medição do nitrito e o sistema 

o aparato extracorpóreo empregado no 

am observados na construção: a) o aparato 

 a limpeza do sensor e do sistema; b) deve 

c) a cela deve possuir mínima 

zas; e) o sistema deve ser 

lidade (sistema descartável); 

Planares 
 

 

As figura 9 e 10 mostraram o flu

FIA-automatizado, respectivamente d

presente trabalho. Alguns requisitos for

deve ser construído de modo a facilitar

apresentar reduzido volume morto da cela de análise; 

indutância e complacência tanto nas conexões como nos tubos, d) os materiais 

devem ser cuidadosamente limpos para eliminar impure

flexível de forma a permitir a troca de sensores com faci
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f) deve ser um sistema altamente integrado (sensor, célula de análise, fluídica, 

analisador voltamétrico e aquisição de dados). 

 
         Início da Medição 

V1, V2, V3 e VL desacionadas

Aciona V1 1. Solução Carregadora Desaciona V1 

2. Solução de Análise 1 Aciona VL 

3. Solução de Limpeza 
Deseja Realizar
outra medição 

em V1? Desaciona VL 

Aciona V2 4. Solução Carregadora 

5. Solução de A

Sim

Não

nálise 2 

Desaciona V2 

Aciona VL 

6. Solução de Limpeza 
Deseja Realizar
outra medição 

em V2? Desaciona VL 

Aciona V3 7. Solução Carregadora 

8. Solução de Análise 3 

Desaciona V3 

Aciona VL 

9. Solução de Limpeza 
Deseja Realizar
outra medição 

em V3? Desaciona VL 

Sim 

Não

Sim 

Não

         Fim da Medição 

 

Figura 9 –  Fluxograma de medição para nitrito e seus interferentes. 
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igura 10 – FIA-automatizada. Esquema da configuração de válvulas solenóides 
 (VS1, VS2, VS3 e VL) e válvulas de controle de fluxo (VFC, VF1, VF2 e VF3) 
 para injeção das soluções de análise (S1, S2 e S3), de limpeza (SL) e 
 de carregamento (SC). 
 

 Descrição do esquema de funcionamento proposto para FIA-automatizada: 

  a, b, c, d: Pontos de confluência de ar. 

  SC: Solução de Carregamento. 

  SL: Solução de Limpeza. 

  S1: Solução de Análise 1. 

  S2: Solução de Análise 2. 

  S3: Solução de Análise 3. 

  VS1, VS2, VS3 e VL: Desacionadas flui SC. 

  VS1: Válvula Solenóide acionada injeta S1. 

  VS2: Válvula Solenóide acionada injeta S2. 

 

SC 

VS1

Pressão Atmosférica

  
SL 

DSensor 

S1 

VL

VFL

 

F

  VS3: Válvula Solenóide acionada injeta S3. 

  VL: Válvula Solenóide acionada flui SL. 

S2 S3

VS2 VS3

VF1 VF2 VF3

VFC 

VFA

CA 
a b c d
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 VF2: Válvula para regular fluxo de S2. 

 VFA: Válvula para regular fluxo de ar permite escape de ar excedente. 

 CA: Compressor de ar utilizado para bombeamento de ar que 

trans

início ao fim, o procedimento de medição, em que se pode 

escolher quantas vezes se deseja realizar cada medição. Na Figura 10, observa-se o 

esquema com válvulas solenóides e válvulas de fluxo para injeção das soluções de 

análise, de limpeza e de carregamento.  

 

A seguir, na Figura 11, apresenta-se o protótipo construído do aparato 

extracorpóreo para medição de nitrito e seus interferentes. Cada parte do sistema e 

sua função estão identificadas. Na Figura 12, observa-se o detalhe da cela de 

análise, que foi desenvolvida respeitando os parâmetros-padrão para otimização do 

sistema fluídico, e do modo de medição que foi de acordo com o projeto elaborado 

para construção da mesma. 

 VFC: Válvula para regular fluxo de SC. 

  VFL: Válvula para regular fluxo de SL. 

  VF1: Válvula para regular fluxo de S1. 

 

  VF3: Válvula para regular fluxo de S3. 

 

 

porta solução por pressão. 

 

Observação: SL é bombeado pela ação da força gravitacional devido à 

pressão atmosférica exercida. 

 

Os requisitos descritos constam do fluxograma e do esquema para a 

configuração do sistema de FIA-automatizada foram testados. Na Figura 9, o 

fluxograma indica, do 
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Figura 11 –  Vista geral do aparato extracorpóreo para medição de nitrito por  
 FIA-automatizada e seus interferentes. 
 
 

 
Figura 12 –  Detalhe da cela de análise. Conectores dos três eletrodos: amarelo 
 para eletrodo de referência, preto para eletrodo de medição (trabalho) 
 e vermelho para eletrodo auxiliar. 

Bomba 
Compressor 

Analitos

Descarte Válvulas  
Solenóides 

Solução de Limpeza 

Solução de 
Carregamento 

Cela de Análise 
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O aparato extracorpóreo é confi

 autonomia do sistema de medição,

o do aparato e fac eza do sistema (F

3.4 Sensor Eletroquímico Planar com Três Eletrodos 

ímicos planares utiliza

do grupo orientado por Gongora-Rúbio. O layout

do por Yamanaka [14] e fabricado por Peppe [15]

buíram com procedimentos de testes que viabilizar

 na confecção dos eletrodos do s

gurado com bomba compressor e 

microválvulas, que garantem  além de permitir a 

redução do tamanh iguras 11 e 12). 

 

 

 

Os sensores eletroqu dos neste trabalho foram adquiridos 

 do sensor (Figura 13) foi 

desenvolvi . Bonette [13] e Gómez 

[16] contri am a escolha das 

pastas compósitas adequadas ensor. Os trabalhos 

istiram na caracterização de diversas versões de 

sensores, foram responsáveis para selecionar as configurações de sensores com 

ilitar a limp

do grupo de Ferreira, que cons

melhor desempenho. 

 

Figura 13 – Layout dos trê  sensores co  (cotas em mm) [17]. 
 
 
A escolha do s or eletro  pla iu d ntes premissas: 

reduzir volume de a e, minim itos luçã ela de análise 

(impedância, complac a, indut ns

s m geometrias distintas

ens químico nar part as segui

nális izar efe  da so o e da c

ênci ância, de idade de corrente elétrica e ruídos), 
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facilita

rão 

e análise eletroquímica com três eletrodos sobre alumina, definidos por técnica de 

 1) eletrodo de detecção, medição ou trabalho (pasta de ouro DuPont® 5142); 

2) eletrodo de referência (pasta prata/paládio DuPont® 6146 modificada por 

A Figura 14 representa três diferentes geometrias para o sensor eletroquímico 

planar

r a conexão do sensor no aparato de análise, otimizar a limpeza do sistema, 

evitando a oclusão do sensor, e proporcionar o máximo de integração possível [28].  

 

O sensor eletroquímico planar foi projetado baseado em um sistema pad

d

screen-printed, a saber (Figura 14): 

 

eletrodeposição de cloreto, para formar a junção Ag/AgCl); 

  3) eletrodo auxiliar de pasta de platina ESL 5545-LS ou de ouro DuPont® 

5142.  

 

Os contatos e interconexões foram confeccionados com a pasta de ouro e na 

passivação para isolação elétrica, utilizou-se a pasta dielétrica DuPont® 9615. 

 

, contendo três eletrodos sobre um substrato de alumina retangular de  

17,0 mm de largura e 43,0 mm de comprimento. 
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Figura 1
 

4 – Quatro tipos de sensores (MA, MB, MC e MD) apresentados em três 
diferentes geometrias. 

Tabela
 

 

 2 –  Especificação da área geométrica de cada eletrodo do sensor. 

 Área dos eletrodos (mm2) 

Séries Trabalho Referência Auxiliar 

MA 4,5 ± 0,2 4,2 ± 0,7 59,8 ± 0,7 

MB 1,5 ± 0,2 3,3 ± 0,7 25,5 ± 0,7 

MC 1,1 ± 0,2 3,5 ± 0,7 22,8 ± 0,7 

MD 1,5 ± 0,2 3,3 ± 0,7 25,5 ± 0,7 

 

 

Auxiliar 
 

Trabalho 
 

Referência
Ag/AgCl 

MB MA 

Auxiliar 
 

Referência
Ag/AgCl 

 
 

Trabalho

MC MD 

43,0 mm 

17,0 mm 
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Os se

screen-printe s de medição (trabalho), de 

referência e as, em mm2, na Tabela 2. O 

letrodo auxiliar dos sensores da série MD foi confeccionado com pasta de ouro. 

 

s no sensor, é necessário ativar a superfície dos 

letrodos, ou seja, eliminar todos os tipos de partículas aderidas (resíduos 

rgânicos, contaminantes iônicos, óxidos, hidróxidos ou metais) [68]. A limpeza da 

superf

Observa-se que as características elétricas dos filmes eletrodepositados 

estão 

ionalidade dos sensores depende do bom desempenho dos eletrodos 

e referência e de trabalho. Para tal, foi adotado um procedimento padrão de 

limpez a física 

atravé

inc  para eliminar compostos 

orgânicos

efetiva exposta do eletrodo. 

 

nsores das séries MA, MB, MC e MD foram definidos por tecnologia  

d, com diferentes geometrias dos eletrodo

auxiliar, cujas áreas são especificad

e

3.5 Limpeza-padrão da Superfície dos Eletrodos. 
 

 

Após a definição dos eletrodo

e

o

ície dos eletrodos é importante tanto para eletrodos, a serem utilizados para 

eletrodeposição de filmes (obtenção de eletrodo de referência), como para eletrodos 

definidos com o material metálico exposto ou recoberto com polímero condutor, a 

serem utilizados para a análise (obtenção do eletrodo de trabalho). 

 

diretamente relacionados com a boa qualidade da superfície em que o 

material será depositado, portanto, essa qualidade é fundamental para evitar 

possíveis defeitos no filme depositado. Além disso, os parâmetros-padrão em 

medição estão diretamente relacionados com uma limpeza efetiva da área exposta, 

processo também conhecido por ativação da superfície do eletrodo de trabalho [68]. 

 

A func

d

a em três etapas, descritas nos itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3: limpez

s de polimento mecânico com partículas de alumina visando remover material 

rustado; limpeza química com álcool e acetona

 e limpeza eletroquímica, processo que provê incremento extra de área 
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3.5.1 Limpeza Física 
 

 

A lim za fí randes que estão aderidos 

sobre o film spes  exposição ao ambiente. Essa 

limpeza con tiu na

- Enx ue em

- Rem ção d eneíza-se o filme de ouro serigrafado) 

com lixa 2500; 

- Poli nto al 

0,05 µm [69] entos em forma de 8 ou até observar 

superfície brilhante e homogênea; 

 

4 (1 mol L-1) 

ara remover partículas metálicas indesejadas sem retirar o ouro, platina e prata-

A seguir, descreve-se a sequência completa empregada na limpeza química: 

;  

- Enxágue em água DI, durante 1 min; 

pe sica permite eliminar particulados g

e e so, seja pela manipulação ou pela

sis  seguinte sequência de etapas: 

ág  água DI durante 5 min;  

o as imperfeições (homog

me mecânico utilizando um feltro impregnado em alumina coloid

, por meio de 30 movim

- Enxágue em água DI durante 1 min. 

 

3.5.2 Limpeza Química 
 

Esse tipo de limpeza foi realizado com álcool e acetona que possibilitam 

eliminar a contaminação orgânica (gorduras, óleos e outros), resíduos que atuariam 

como isolantes [68][70]. O álcool isopropílico (IPA) também promove a remoção de 

particulados de alumina remanescente da etapa de limpeza física que são ejetadas 

para a solução [71]. Em seguida, foi realizada uma limpeza em H2SO

p

paládio. 

 

- Imersão dos eletrodos em um béquer com acetona, durante 5 min, 

com agitação constante de 400 rpm; 

- Enxágue em água DI, durante 1 min; 

- Imersão dos eletrodos em álcool isopropílico (IPA) na temperatura de 

80 ºC, durante 2 min, com agitação constante de 400 rpm
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- Imersão dos eletrodos em um béquer com H2SO4 1 mol L-1, durante 1 

min, com agitação constante de 400 rpm; 

- Enxágue em água DI, durante 1 min; 

 

Observação: o sucesso dessa etapa de limpeza está em utilizar béqueres 

completamente limpos, pois, do contrário, as impurezas contidas no béquer poderão 

aderir na a superfície dos eletrodos [71]. 

 

3.5.3 Limpeza Eletroquímica 
 

 

A limpeza e  procedimento de 

limpeza, poi ermi uperfície do eletrodo 

e também possibilit idade dessa superfície, proporcionando mais 

aderência p  a de iva exposta, aumentando, 

consequente ente, edir. 

 

Geralmente, essa limpeza é realizada em meio básico ou ácido. Neste 

trabalh

letrodo de referência. O ácido sulfúrico 0,1 mol L-1 foi escolhido 

or ser um ácido forte, isto é, com alta capacidade de dissociação e formação de 

íons d

Esse tipo de limpeza costuma estar associada a dois processos [72]: 

− Oxidação eletroquímica (corrosão) de uma fina camada de ouro, a 

 VAg/AgCl 3M KCl; 

− Formação de hidrogênio na superfície do eletrodo em potenciais 

negativos.  

 

letroquímica tem um destaque importante no

s p te a eliminação de materiais adsorvidos na s

a aumentar a rugos

ara posição de filmes e/ou maior área efet

m  o sinal de resposta das espécies que se deseja m

o, escolheu-se utilizar soluções ácidas para evitar a formação de complexos 

da hidroxila com o ouro, no caso do uso de soluções básicas e preservar polímeros 

utilizados sobre o e

p

e hidrogênio; além disso, a ação complexante do sulfato auxilia no processo 

de limpeza.  

 

potenciais maiores do que +0,8

Devido a isso, escolheu-se a janela de potencial de limpeza entre +0,9 e  

-0,9 VAg/AgCl 3M KCl (em potenciais maiores do que +0,9 VAg/AgCl 3M KCl pode danificar a 
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superfície dos eletrodos). Utilizaram-se a técnica CV e a solução de  

H2SO4 0,1 mol L-1. Os parâmetros de entrada foram: 

 

  Potencial inicial = +0,9 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial final = -0,9 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial segundo vértice = -0,9 VAg/AgCl 3M KCl 

varredura = 0,3 V s-1 

  Número de ciclos = 90  

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

A obtenção de um eletrodo perfeitamente limpo significou estabelecer um 

compr

A caracterização do eletrodo de trabalho permite obter sua área efetiva, ou 

ida pela 

cnica de análise eletroquímica CV, obtém-se a corrente de pico (Ip) e calcula-se a 

rea efetiva exposta, pela equação 22 de Randles-Sevcik [31][3][42]: 

 

  Velocidade de 

  Potencial de acondicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Intervalo de tempo = 1 s 

 

Ao final dos ciclos voltamétricos, a célula de análise foi desligada 

automaticamente via software e em seguida, foi realizado um enxágue em água DI 

durante 1 min e, depois, fez-se uma secagem com nitrogênio gasoso. 

 

omisso entre o número de ciclos realizados e a maior janela possível de 

potencial varrido (ver nos resultados e discussões). O procedimento de limpeza 

eletroquímica, quando realizado para os eletrodos de trabalho, recebe o nome de 

ativação da superfície [68], pois, ao eliminar os particulados absorvidos, promove 

maior área efetiva exposta e, consequentemente, maior sensibilidade.  

 

3.6 Caracterização do Eletrodo de Trabalho 
 

 

seja, quantificar a área exposta em solução de análise. Isso possibilita calcular a 

sensibilidade e assegurar a reprodutibilidade do sensor. A partir da curva obt

té

á

Ip = (2,69 105) n3/2 A Do
1/2 C ν1/2

                                                            (22) 
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Nesta expressão, n é o número de elétrons transferidos, Do é a difusividade 

(7,6 10-6 cm2 s-1 para as espécies de ferricianeto de potássio), A (cm2) é a área do 

eletrodo, C (mol cm-3) é a concentração e ν (V s-1) é a velocidade de varredura. 

 

Após a limpeza eletroquímica, realiza-se o procedimento de caracterização 

para mensurar a área efetiva exposta do eletrodo de trabalho em solução de 

ferrocianeto de potássio 0,1 mol L-1 em KCl 0,5 mol L-1. Foi utilizado CV com os 

seguintes parâmetros de entrada: 

 

  Potencial final = -0,2 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial segundo vértice = -0,2 VAg/AgCl 3M KCl 

dicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Intervalo de tempo = 1 s 

 

Em seguida a célula de análise foi desligada automaticamente e, depois, foi 

realizado enxágue em água DI durante1 min, seguido de secagem com nitrogênio 

gasoso ultra puro. 

 

A caracterização permite obter a área efetiva exposta que será utilizada como 

produtividade das unidades.  

 

 

cela e está mais propício a oclusão da superfície ativa por 

  Potencial inicial = +0,6 VAg/AgCl 3M KCl 

  Velocidade de varredura = 0,1 V s-1 

  Número ciclos = 6 

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de acon

variável para determinar a sensibilidade do eletrodo de trabalho. Com isso, pode-se 

estabelecer uma sequência de etapas para garantir a re

3.6.1 Superfície Não-modificada 
 

 

Eletrodos com material metálico diretamente exposto ao meio de análise são 

altamente vulneráveis e reativos, pois o metal em contato com a solução gera um 

alto potencial de meia-
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impure ímica (corrosão do metal). Então, observa-se que 

esses eletrodos são altamente reativos mesmo quando fabricado com material 

inerte. Por e mplo resença de cloreto na solução 

de análise orre  e da platina 

[73][74][75][76][77], elevando os níveis de corrente de base. 

 

3.6.2 Supe ície 
 

 

Redu

cnologia de sensores eletroquímicos, a partir da década de 

990. Nesse mesmo período, foram realizadas diferentes pesquisas de materiais 

para de eletrodos. Os polímeros condutores ganharam 

expressivo d taqu or eletrodeposição como por 

deposição fí a, ut

proporciona maior

 

Na lit tura, pla gama de polímeros condutores, sendo 

os mais not is: P rfirinas [78]. Os polímeros 

estão distri ídos a função que 

desempenha no sensor. No primeiro é o dos polímeros seletivos capazes de otimizar 

ou proporcionar a medição de uma dada espécie eletroativa presente em um analito 

com interferentes; 

l de medição e reduzir o potencial de 

edição, devido à oxidação concorrente do analito e polímero [79]. 

 

 

 

A modificação da superfície dos eletrodos de trabalho com materiais 

poliméricos condutores é uma alternativa para reduzir a influência dos interferentes e 

zas e oxidação eletroqu

xe  em amostras bioquímicas, com a p

oc a adsorção de íons Cl- na superfície do ouro

rf Modificada 

zir a reatividade da superfície dos eletrodos passou a ser um desafio 

para o avanço da te

1

realizar a modificação 

es e, pois são de fácil obtenção, tanto p

sic ilizando, geralmente, um dispenser; são de boa reprodutividade e 

m  estabilidade ao sensor. 

era  encontra-se uma am

áve ANI, DAB, DAN, Polipirrole, Pirol e Po

bu em dois grandes grupos de acordo com 

também permitem maior estabilidade, repetitividade e 

reprodutividade do sinal medido. No segundo, o dos polímeros eletrocatalíticos têm 

como característica amplificar (ganho) o sina

m

3.6.2.1 Polímeros Seletivos: Incremento em Estabilidade, 
Seletividade, Repetitividade e Reprodutividade 
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a reatividade da superfície do metal, tornando esses eletrodos seletivos. Neste 

trabalho científico, o filme de 1-2 Diaminobenzeno (DAB) sobre a superfície do ouro 

puro é um exemplo de polímero seletivo empregado na análise de glicose e de 

nitrito. A principal característica desse polímero está em produzir uma membrana de 

boa reprodutividade e de fácil deposição. Este eletrodo de ouro revestido mostra-se 

de baixas concentrações de nitrito, 

reduzindo a influê erferentes abaixo do nível de concentração  

0,18 mmol L-1 [80]. 

 

 

 

corrente elétrica, aumentando a sensibilidade. A Figura 15 mostra a 

strutura química do composto [79]. 

interessante para medir uma ampla faixa 

ncia dos int

3.6.2.2 Polímeros Eletrocatalisadores: Aumento em Sensibilidade 

A porfirina de níquel 3 Metoxi - 4 Hidroxifenil NiTMHPP (MidCentury) foi 

utilizada com finalidade de proporcionar eletrocatálise pelo eletrodo de trabalho para 

amplificar a 

e

 

Figura 15 –  Representação do composto p
 hidroxifenil (NiTMHPP) 

orfirinato de níquel: 3 metoxi - 4 

 
 

obre a superfície por deposição eletroquímica utilizando a técnica de voltametria 

íclica, na configuração do sistema de deposição com três eletrodos: eletrodo 

auxilia

[79]. 

O eletrodo de trabalho foi modificado através da polimerização do composto 

s

c

r de platina, o eletrodo de referência Ag/AgCl e o eletrodo de (medição) 

trabalho (onde realizará a deposição do composto). A eletrodeposição foi realizada 

em duas etapas: a primeira para eletropolimerização da porfirina sobre a superfície 

do eletrodo, e a segunda para o condicionamento do filme depositado. As condições 

de entrada foram [79]: 
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a) Eletropolimerização; 
  Potencial inicial = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial final = +1,1 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de segundo vértice = +1,1 VAg/AgCl 3M KCl 

Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de acondicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

 10 

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

Ag/AgCl 3M KCl 

  Intervalo de tempo = 2 s 

   

etropolimerização e condicionamento. 

  Velocidade de varredura = 0,1 V s-1 

  Número ciclos = 100 

  

  Intervalo de tempo = 2 s 

  Célula desligada automaticamente, via software, após a 

eletropolimerização. 

 

b) Condicionamento; 
  Potencial inicial = +0,4 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial final = +0,9 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de segundo vértice = +0,9 VAg/AgCl 3M KCl 

  Velocidade de varredura = 0,1 V  s-1 

  Número ciclos =

  Potencial de acondicionamento = 0 V

Célula desligada automaticamente, via software, após o 

condicionamento. Na sequência, foi feito o um enxágue em água DI, durante1 min, 

seguido de secagem com nitrogênio gasoso. 

 

A solução para a eletrodeposição das porfirinas foi preparada dissolvendo-se 

9 mg do composto (NiTMPP, MidCentury) em 6 ml de NaOH (0,1 mol L-1). A Figura 

16 mostra os resultados obtidos na el
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Observa-se, na Figu a v  ci tura 

dos picos ferentes

continu ndo ada ura do e 

depositado

 

3.6.3 Estudo da Permissividade em Eletrodos de Trabalho 
Modificados 
 

 

A pe issividade do ndica o o o polímero sobre o eletrodo de 

trabalho pe te obter o sin edição lito ere 1]. Calcula-se 

esse valor  meio do sin do no  c íme ido pelo sinal 

medido no mesmo eletrodo al expo

 

3.7 Obtenção do Filme de AgCl para Pseudo-eletrodo de Referência 
 

 

O po cial do eletro ferênc la  c ta  do 

sensor. Para verificar isso, é importante observar que o potencial de referência deve 

star dire nte relacion c m a 

consequentemente, com as características de homogeneidade, aderência e 

encial deve ser conhecido e permanecer 

Ag/AgCl

Figura 16 – Deposição eletroquímica de porfirina de níquel sobre eletrodo de ouro 
 do sensor “MA”: a) eletropolimerizaç

ra 16a, que p ra cada arredura de poten al, a al

re  ao processo de 

 a c

oxi-redução do níquel foi aumentando 

pico proporcional ao incremento de filma emente, s  alt

. 

rm sensor i  quant

rmi al de m  do ana  de int sse [8

 por al medi eletrodo om pol ro div

com met sto. 

ten do de re ia está re cionado om a es bilidade

e tame ado o reversibilidade do filme de AgCl e, 

estabilidade química do mesmo. Esse pot
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estáve

                                                                                                         (idem, X) 

g+(aq)   + Cl- (aq)           AgCl(s)                                                                     (idem,XI) 

 (reação X). 

[82], seja por eletrodeposição 

otenciométria ou amperométrica. 

pessura do Filme de AgCl 

grado  

,02 1023 mol-1), fatores estruturais do eletrodo: a área a ser depositada e fatores 

relativ

l e independente da solução em análise. Por outro lado, esse potencial pode 

ser conhecido através do equilíbrio termodinâmico reversível das reações redox 

(reação XVII). 

 

Ag(s)            Ag+ (aq)  + e-                  

A
−+ es)         )()( aqClsAg −+                       2224,00

/ +=AgClAgE HV                            (XVII) 

 

Observa-se, da reação química de deposição de cloreto de prata (reação XI) 

que, para cada átomo de cloreto de prata depositado, é necessário um elétron que 

provém da oxidação da prata de estado sólido para estado iônico

AgCl(

 

O potencial de referência apresentado depende da concentração das 

espécies de cloreto no eletrólito, por exemplo, devido a inserção de sais orgânicos 

como NaCl e KCl e das características do filme de cloreto depositado para formar o 

filme espesso de Ag/AgCl. Estas características são otimizadas com o decréscimo 

da densidade de corrente de eletrodeposição 

p

 

3.7.1 Cálculo da Es
 

 

Teoricamente, é possível determinar a espessura do filme de AgCl mediante a 

equação 23, abaixo. Essa equação descreve a relação da carga elétrica (Q) 

necessária para que se deposite uma espessura determinada (th) conhecendo-se a 

carga elétrica do elétron (q = 1,602 10-19 C) e o número de Avo

(6

os à espécie a depositar; a massa molecular (MAgCl = 143,32 g mol-1) e a 

densidade (dAgCl = 5,56 g cm-3): 

 

AdNq
MQth

.
.

=
..0

                                                       (23) 
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A deposição eletroquímica de cloreto de prata foi realizada utilizando um 

sistema amp omé lho, onde se aplica o potencial; 

de referênci que ser referenciado; o auxiliar, que 

fecha o cir ito e drena ou fornece elétrons 

necessários ra a do eletrodo de trabalho. A 

deposição e roquí encial constante 

e observa-se  corr  tempo. 

 

 3 – Tempos estimados para obter espessuras de 0,5 a 5 µm de cloreto de 
 om a carga elétrica integrada e a densidade de 
 deposição eletroquímica. 
 

5 2,5 1,25 0,5 

er trico com três eletrodos; de traba

a, possui um potencial estável a 

cu létrico em solução. Esse último 

 pa reação do analito ocorrer na superfície 

let mica foi realizada por TB, onde se aplica um pot

 a ente elétrica em função do

Tabela
prata, em relação c

Espessura (µm) ==>
Carga ( C )  ==> 7,48 10-2 3,74 10-2 1,87 10-2 7,8 10-3 

j 
(Densidade) 

(mA cm-2) 

Corrente verificada 
para área de 4 10-2 
cm2 

(A) 

Tempo estimado de deposição 
eletroquímica de Cloreto 1/4 da espessura 
de Ag (s)  

10 4,00 10-4 187,07 93,53 46,77 18,71 
9,5 3,80 10-4 196,91 98,46 49,23 19,69 
9 3,60 10-4 207,85 103,93 51,96 20,79 

8,5 3,40 10-4 220,08 110,04 55,02 22,01 
8 3,20 10-4 233,83 116,92 58,46 23,38 

7,5 3,00 10-4 249,42 124,71 62,36 24,94 
7 2,80 10-4 267,24 133,62 66,81 26,72 

6,5 2,60 10-4 287,80 143,90 71,95 28,78 
6 2,40 10-4 311,78 155,89 77,94 31,18 

5,5 2,20 10-4 340,12 170,06 85,03 34,01 
5 2,00 10-4 374,13 187,07 93,53 37,41 

4,5 1,80 10-4 415,70 207,85 103,93 41,57 
4 1,60 10-4 467,67 233,83 116,92 46,77 

3,5 1,40 10-4 534,48 267,24 133,62 53,45 
3 1,20 10-4 623,56 311,78 155,89 62,36 

2,5 1,00 10-4 748,27 374,13 187,07 74,83 
2 8,00 10-5 935,33 467,67 233,83 93,53 

1,5 6,00 10-5 1247,11 623,56 311,78 124,71 
1 4,00 10-5 1870,67 935,33 467,67 187,07 

0,5 2,00 10-5 3741,34 1870,67 935,33 374,13 
0,4 1,60 10-5 4676,67 2338,34 1169,17 467,67 
0,3 1,20 10-5 6235,56 3117,78 1558,89 623,56 
0,2 8,00 10-6 9353,35 4676,67 2338,34 935,33 
0,1 4,00 10-6 18706,69 9353,35 4676,67 1870,67 
0,05 2,00 10-6 37413,38 18706,69 9353,35 3741,34 

0,025 1,00 10-6 74826,77 37413,38 18706,69 7482,68 
 

 

 



 88

É importante notar que a espessura do cloreto de prata está necessariamente 

lacionada com a espessura de prata remanescente, pois, para depositar o filme 

spesso de AgCl, deve-se consumir prata na taxa de 1/3 [28][83]. De acordo com a 

literatu

o, foi utilizada pasta compósita de prata-paládio 

ara definir os eletrodos de referência. Logo, espera-se um relativo desvio da 

espes

 

ádio, utilizou-se a técnica LSV com velocidade de varredura 1 mV s-1 

(mínim  de deposição próximos de um 

métod

 

obter filmes de AgCl com características adequadas implica 

onsiderar a espessura do filme depositado em função da carga iônica integrada e 

da den

lução HCl 0,1 mol L-1. 

 

re

e

ra, um valor mínimo de espessura de cloreto de prata está na ordem de ¼ da 

espessura total de prata [28].  

 

A Tabela 3 indica o tempo estimado de deposição eletroquímica para cloreto 

de prata, relacionando-o com a densidade e com a carga integrada para espessuras 

de 0,5 a 5 µm. Observa-se que os cálculos foram realizados para eletrodos com 

área igual de 4 10-2 cm2. Neste trabalho, foi corrigido o valor de corrente de 

deposição de cloreto de prata para cada eletrodo especificado.  

 

Observação: neste trabalh

p

sura obtida em relação à espessura teórica. Sabe-se que a porcentagem em 

massa de paládio está entre 4 a 5 % comprovada pela técnica semi-quantitativa EDS 

(do inglês, Energy Dispersive x-ray Spectrometer). 

 

3.7.2 Verificação do Potencial de Deposição Eletroquímica do Filme 
Espesso de AgCl 
 

Para verificar o potencial de deposição eletroquímica de cloreto sobre 

prata/pal

a possível que possibilita obter potenciais

o estacionário). A janela de potencial aplicada foi de 0 a 1 VAg/AgCl 3M KCl.  

Neste estudo, 

c

sidade de deposição. Esse compromisso proporciona boa qualidade do filme 

espesso de AgCl. A verificação do potencial de deposição eletroquímica de cloreto 

foi realizada em so
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As condições experimentais de entrada foram: 

  Potencial inicial = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

l 

ento = 0 VAg/AgCl 3M KCl. 

o = 1 s 

élula amente, via software, após o término do 

iclo. 

 

A Figura 17 ilustra o voltamograma linear para determinar o potencial de 

eletrodeposição de cloreto de prata.  

  Potencial final = 1 VAg/AgCl 3M KC

  Velocidade de varredura = 1 mV s-1 

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de condicionam

  Intervalo de temp

 C  desligada automatic

c

0 200 400 600 800 1000

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

C
or

re
nt

e,
 m

A

Potencial, mVAg/AgCl
860 mV

0,5 mA/cm2 

 
Figura

 sse potencial pode variar de acordo com as 

características da superfície do eletrodo e com a degradação da solução de HCl. 

 

 

 17 – LSV indicando a curva de oxidação na formação do filme espesso de 
 AgCl, para a  densidade de 0,5 mA cm-2 observa-se o potencial de 
 deposição eletroquímico. 

 
 
O gráfico LSV, experimentalmente obtido, indica o potencial de deposição 

igual a 0,86 VAg/AgCl 3M KCl para uma densidade de 0,5 mA cm-2, que corresponde a 

uma corrente elétrica de 20 µA. E
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3.7.3 Deposição Eletroquímica do Filme de Cloreto de Prata. 

 corrente elétrica entre 0,1 a 0,5 mA cm-2, sendo 

ue Janz considera, em seus estudos, excelente a densidade de eletrodeposição de 

0,4 mA

nde o 

otencial de deposição eletroquímica de cloreto foi de 0,86 VAg/AgCl 3M KCl. Fixou-se 

a integrada de 935 

C que corresponde a uma espessura da ordem de 5 µm de AgCl (espessura 

onsiderada mais adequada para manter a relação de ¼ da camada de AgPd, na 

ordem

 ii) fez-se a deposição eletroquímica em agitação constante de 400 rpm; 

 

 

A deposição eletroquímica do filme espesso de cloreto de prata mostrou-se 

como uma etapa crítica no processo de fabricação de completo ou de pseudo-

eletrodos de referência. Após verificar o potencial de eletrodeposição, por meio da 

técnica LSV, observa-se que o início da ocorrência da oxidação da prata está 

compreendido a uma densidade de

q

 cm-2 para filme fino de AgCl [28]. Porém, para os testes realizados, neste 

trabalho, o melhor resultado foi para a densidade de corrente de 0,5 mA cm-2, a qual 

promove boas características do filme espesso de cloreto de prata no potencial de 

0,86 VAg/AgCl 3M KCl. 

 

Todos os filmes de cloreto de prata foram depositados utilizando TB, o

p

este potencial por aproximadamente 34 min para obter uma carg

m

c

 de 20 µm, com o filme de AgCl) [28]. 

 

A fim de garantir boa qualidade de deposição eletroquímica de cloreto de 

prata utilizando a solução HCl 0,1 mol L-1, seguiram-se exatamente os seguintes 

passos: 

 i) utilizou-se um béquer limpo em água DI;  

 iii) utilizou-se sempre a solução preparada no mesmo dia e substituída a 

cada novo processo. 

 

Todas as deposições eletroquímicas de cloreto de prata foram realizadas 

utilizando a técnica eletroquímica TB. Essa técnica fixa um potencial constante em 

função do tempo. 
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As condições experimentais empregadas foram: 

 

  Potencial = 0,86 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de repouso = 0,86 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de condicionamento = 0,86 VAg/AgCl 3M KCl 

  Intervalo de tempo = 1 s 

  Tempo = 2000 s 

  Agitação = 400 rpm  

 Célula desligada automaticamente, via software, após o término dos ciclos. 

0 500 1000 1500 2000
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

C
or

re
nt

e,

curva de deposição eletroquímica por TB para formar o 

lme de cloreto de prata de 5 µm de espessura. Inicialmente, com uma alta corrente 

devido

 m
A

Tempo, s  
L-1Figura 18 – Curva típica da deposição eletroquímica de cloreto em HCl 0,1 mol . 

 
 

A Figura 18 mostra a 

fi

 à dupla camada elétrica do eletrodo em solução, que tende à estabilização, 

de acordo com a formação do filme espesso de AgCl. Com o passar do tempo, a 

corrente tende a um comportamento, praticamente, constante em que assume a 

densidade de carga de 0,5 mA cm-2. 
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3.7.4 Secagem 
 

 

Concomitantemente com a formação do filme de AgCl em baixa densidade de 

corrente,  acontece a solvatação do mesmo, adsorvendo cloretos [34]. Com a ação 

da luz, o filme passa por diferentes estágios de cor [28]. Neste trabalho de mestrado 

foi observado que a tonalidade escura (preta) indica melhor estabilidade química e 

física do filme de cloreto de prata. 

 

Durante a deposição do AgCl observa-se uma cor cinza escuro (depende da 

baixa densidade de corrente  que fornece homogeneidade, aderência e dureza 

adequada e do tempo de deposição eletroquímica que permite o controle da 

espessura). Após deixar o eletrodo secar por um dia, à temperatura ambiente (20 a 

25 ºC) e ex osto à luz, o filme assu  características estáveis, porém há a 

necessidade de acondicionar o filme para obter as condições mais profícuas.  

 

3.7.5 Acondicionamento do Filme Espesso de AgCl 
 

Neste 

bre AgPd formando o filme espesso de 

gCl. Durante a deposição, podem ocorrer efeitos indesejáveis, a saber [84]: pontos 

de aus

omercial Orion de KCl com AgCl; c) soro 

siológico. Em todos os casos, houve uma melhora significativa das características 

o filme de cloreto depositado sobre a prata, proporcionando maior homogeneidade 

 aderência. Porém, o soro fisiológico apresentou o melhor resultado comparado 

om as soluções de NaCl e KCl (3 mol L-1) e de KCl com AgCl (solução comercial 

Orion). 

p me

 

trabalho, foi descrito o processo de obtenção do eletrodo de referência 

or deposição eletroquímica de cloreto sop

A

ência do filme de AgCl, devido a resquícios de material adsorvido, orgânicos 

ou particulados; regiões com formação de nódulos de AgCl (deposição desuniforme 

do filme); alta rugosidade; limitada aderência do filme de AgCl recém-depositado. 

 

Realizou-se três testes de acondicionamento: a) uma solução salina distinta 

NaCl e KCl (3 mol L-1): b) solução c

fi

d

e

c
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Após o acondicionamento do filme de AgCl, foi possível obter uma curva de 

reversibilidade do Ag/AgCl com mínima histerese; consequentemente, obteve-se 

letrodos de referência com potencial de eletrodo mais estável e confiável em função 

o tempo. Dessa forma, será possível integrá-los a sensores de monitoramento em 

tempo

ência, logo após a clorinização, 

ara analisar quatro diferentes soluções: de KCl (3 mol L-1), de NaCl (3 mol L-1), soro 

fisiológ

e

d

 real e in situ, adequados para serem utilizados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). 

 

Objetivando eliminar defeitos puntuais e regiões de nódulos [31][33], e reduzir 

a rugosidade, visando obter maior homogeneidade e aderência do filme espesso de 

AgCl, acondicionou-se o pseudo-eletrodo de refer

p

ico e solução comercial Orion de KCl com AgCl. A Figura 19 mostra fotos 

obtidas a partir de um microscópio óptico para as amostras de AgCl acondicionadas 

em soro fisiológico durante3 dias. 

   
667 μm 667 μm 

 

 Para um mesmo eletrodo de referência, antes e após o 
 acondicion m  do filme de AgC  durante 3 dias em soro 

Das so e que melhor 

rocedimento foi obtido com soro fisiológico [31]. Esse atacou muito pouco o AgCl e 

proporcionou alta hom

Figura 19 –
a lento

 fisiológico. 
 
 

luções utilizadas para acondicionamento, verificou-s

p

ogeneização do filme espesso de AgCl. Com isso, obteve-se 

filmes com mais aderência e estabilidade [84]. Para soluções salinas concentradas, 

a alta concentração de cloreto aumenta a taxa de corrosão do filme de AgCl, 

expondo a camada de prata. A solução comercial Orion de KCl com AgCl 

apresentou resultados similares aos do soro fisiológico, porém, é inadequada para 
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uso em eletrodos em integração, pois se observa-se uma fina camada de prata 

epositada sobre os eletrodos de trabalho e auxiliar de ouro. 

satisfatório secar o filme de AgCl, em 

mperatura entre 20 a 25 ºC, durante um dia e, em seguida, mantê-la em solução 

 um dia, na mesma faixa de 

mperatura [70]. Esse procedimento resultou em eletrodos com melhor 

niformidade do filme de cloreto de prata (Figura 20) e, consequentemente, com um 

potenc

d

 

De acordo com a literatura [31][70][84], é melhor, após a clorinização, deixar o 

eletrodo de referência secar e, em seguida, acondicioná-lo em solução de cloreto 

[31]. Em nossos testes considerou-se 

te

durante três dias e então secar novamente por

te

u

ial estável ao longo do tempo, em relação a um eletrodo de referência 

comercial. 

     

a b c 

20 μm 20 μm 20 μm 

Figura 20 – Observa-se o efeito da secagem e do acondicionamento em solução 
comercial Orion utilizando microscópio com aumento de 5x: a) campo 

 
 

c , o que 

ossibilita reduzir efeitos indesejáveis, melhorando a uniformidade do mesmo [70]. 

egradação ao longo do tempo, sendo, portanto, indicados 

ara integração em sensores planares. 

 

 
claro; b) e c) campo escuro, sem e com acondicionamento, 
respectivamente [70]. 

 
 

O procedimento de secagem e de acondicionamento mostrou um 

considerável aumento da densidade do filme espesso de loreto de prata

p

Com isso, obteve-se pseudo-eletrodos de referência de Ag/AgCl com potenciais 

estáveis e com baixa d

p
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3.7.6 Pseudo-elet  Membrana de  
áfion® 117 

 

 de cloreto. 

oro fisiológico). A presença do cloreto, em baixas 

oncentrações, permite otimizar a homogeneidade e a aderência, aumentando a 

stabilidade do potencial do eletrodo. Recentemente, publicamos um trabalho [85], 

sobre 

rodo de Referência Ag/AgCl com
N
 

A grande vantagem dos pseudo-eletrodos de referência é a ausência de uma 

membrana porosa para contato iônico entre o eletrólito e o analito. Por outro lado, o 

filme de AgCl fica exposto à solução de análise e isso acarreta dois fatos negativos: 

a) intensifica a corrosão desse filme pela ação do cloreto nos defeitos puntuais e nas 

regiões de nódulos (AgCl depositado desuniformemente); b) torna o potencial de 

referência dependente da concentração

 

Para minimizar a corrosão do AgCl, optou-se pelo acondicionamento do filme 

de AgCl em solução salina (s

c

e

a utilização da membrana de Náfion® 117 sobre o filme acondicionado, onde 

foi observado a redução da sensibilidade à concentração de cloreto, resultando em 

um eletrodo de referência mais estável. 

   
667 μm 667 μm 667 μm 

Figura 21 –  Diferentes estágios do filme de AgCl na fabricação de eletrodos de 
 referência: a) recém-depositado; b) secado e acondicionado;  
 c) recoberto com uma membrana de Náfion® 117 [85]. 
 
 

A Figura 21 mostra visualmente o resultado qualitativo nas diversas etapas, 
®

1a); 2) filme ado em soro 

fisiológ

desde a recém-depositação até o recobrimento com uma membrana de Náfion  117. 

Nas imagens, observou-se três grupos: 1) filme de AgCl recém-depositado (Figura 

 espesso de AgCl secado durante 1 dia, acondicion2

ico durante 3 dias e secado novamente durante 1 dia (Figura 21b); 3) filme de 

AgCl recoberto com uma membrana de Náfion® 117 (Figura 21c). 
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3.8 Caracterização do Pseudo-eletrodo de Referência Ag/AgCl 
 

 

A caracterização do eletrodo de referência é fundamental para obter 

medições confiáveis no eletrodo de trabalho. O processo de caracterização foi feito 

de maneira padronizada em três etapas. 

 

3.8.1 Reversibilidade da Junção Ag/AgCl 
 

 

Primeira etapa da caracterização do eletrodo de referência: verifica-se o teste 

de reversibilidade do eletrodo fabricado com relação a um referência comercial. O 

resultado esperado é uma resposta linear entre a corrente de oxidação e redução 

 relação ao mesmo pote l aplicado. 

 

3.8.2 Evolução do Potencial de Referência em Função da 
Concentração de Cloretos 
 

 

Segunda etapa da caracterização do eletrodo de referência: observa-se a 

evolução do potencial de referência em função da concentração de cloreto com 

relação a um referência comercial. O resultado esperado deve indicar uma 

linearidade entre o potencial e a concentração com 59 mV p-1 Cl- de declive. 

 

cia em 

Terceira

stabilidade termodinâmica do potencial de referência em função do tempo com 

relaçã

em ncia

3.8.3 Estabilidade Termodinâmica do Potencial de Referên
Função do Tempo 
 

 

 etapa da caracterização do eletrodo de referência: é feito um teste de 

e

o a um referência comercial. Espera-se que ocorra mínima degradação 

possível, ou seja, um potencial estável em função do tempo. Nessa etapa,  

calculou-se a pendente de degradação do eletrodo de referência fabricado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões que conduziram 

à qualificação e quantificação das espécies de nitrito, incluindo a influência do 

proced alho e de 

referência, análise do ganho em função da área efetiva exposta dos eletrodos, 

análise eletroquímica do nitrito e dos seus interferentes, monitoração do nitrito por 

FIA-automatizada e estudos de seletividade, sensibilidade, estabilidade, vida útil, 

armazenamento e descarte do sensor. 

 

4.1 Da influência dos Procedimento de Limpeza-padrão na 
Superfície dos Eletrodos 
 

 

Os eletrodos recém definidos e sinterizados apresentaram uma superfície do 

tal com resquícios de purezas e materiais re uais presentes na past

compósita (vidro e metal). A Figura 22 mostra as imagens obtidas por microscopia 

óptica de um mesmo eletrodo de trabalho antes da limpeza física em (Figura 22a) e 

após a limpeza física em (Figura 22b).  

a) 

imento de limpeza, fabricação e caracterização dos eletrodos de trab

me im sid a 

  b)  
Figura 22 –  Comparação da superfície do mesmo eletrodo de trabalho (ouro);  
 a) antes da limpeza física e b) depois da limpeza física utilizando um 
 pincel suave impregnado em alumina coloidal 0,05 µm. 
 

Nota-se antes da limpeza filme mais rugoso e pontos escuros que indicam 

presença de material particulado grosseiro. Depois da limpeza física com pincel 

667 μm 667 μm 
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suave impregnado em alumina coloidal 0,05 µm, o material particulado grosseiro foi 

removido. 

 

A Figura 23 mostra uma sequência de imagens realizadas por MEV 

(Microscopia Eletrônica por Varredura) do eletrodo sem qualquer limpeza: em todos 

os eletrodos, a pasta compósita sinterizada uma morfologia superficial com 

asperezas e material particulado de alguns mícrons de tamanho como observado no 

maior aumento de (10000x). 

        1000x                                 5000x                                   10000x 

a)  b)  c)  

 e)  f)  d)

)  h)  i)  g
 
Figura 23 – Eletrodos sem limpeza: “a”, “b”, “c” – eletrodo de trabalho com 

 
 eletrodo de referência Ag/AgCl com Náfion  117 com ampliações de 
 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente. “g”, “h”, “i” – eletrodo 
 auxiliar com ampliações de 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente. 
 
 

Sabe-se que a área efetiva exposta está diretamente relacionada com a 

resposta em corrente do sensor. Também é conhecido que impurezas adsorvidas 

nas superfícies dos eletrodos podem causar oclusão de área efetiva exposta 

 ampliações de 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente; “d”, “e”, “f” –
®
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reduzindo a corrente medida. Na Figura 24, observa-se a superfície logo após o 

processo de limpeza física e química dos eletrodos do sensor. Identificou-se uma 

maior homogeneidade da superfície da pasta compósita, principalmente, no eletrodo 

de medição o que é indicativo de menor rugosidade, comparando com a amostra 

sem limpeza. 

        1000x                                 5000x                                   10000x 

a)  b)  c)  

 e)  f)  d)

 h)  i)  g)

Figura 24 – Eletrodos sem limpeza: “a”, “b”, “c” – eletrodo de trabalho com 
 ampliações de 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente; “d”, “e”, “f” – 
 eletrodo de referência Ag/AgCl com Náfion® 117 com ampliações de 
 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente. “g”, “h”, “i” – eletrodo 
 auxiliar com ampliações de 1000x, 5000x e 10000x, respectivamente. 
 
 

As figuras 25, 26 e 27 mostraram as análises EDS (do inglês, Energy 

Dispersive x-ray Spectrometer) correspondentes a cada eletrodo. Como era 

Cl (Figura 26) e no eletrodo auxiliar foi detectado platina. Dessa forma, foi 

esperado, no eletrodo de trabalho foi detectado apenas sinais de ouro (Figura 25); 

no eletrodo de referência Ag/AgCl recoberto com Náfion® 117 só foi detectar Ag, F e 
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confirmada a presença majoritária dos metais correspondentes às pastas 

empregadas na fabricação dos eletrodos conforme especificado no item 3.2.3. 

 

Em particular, o eletrodo de referência encontrou-se a porcentagem em 

massa de flúor, cloreto, prata e paládio igual a 41,21; 12,67; 41,82 e 4,30 %, 

respectivamente. O flúor é devido à ca  117 empregada no 

recobrimento do eletrodo, sendo que as porcentagens obtidas para Ag/AgCl são 

compatíveis com o filme AgCl. 

mada de Náfion®

 

Figura 25 – EDS na superfície do eletrodo de medição de ouro. 

 
 

 
Figura 26 – EDS na superfície do eletrodo de referência Ag/AgCl com Náfion® 117. 
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Figura 27 –  EDS na superfície do eletrodo auxiliar de platina. 
 
 

A Figura 28 e 29 mostra o gráfico obtido durante o processo de limpeza 

eletroquímica do filme espesso de prata/paládio (eletrodo de referência) e ouro, 

respectivamente. Após as limpezas eletroquímicas, não foi observado mudanças 

ficial comparado às imagens já apresentadas na 

Figura 24. 

substanciais na morfologia super
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Figura 28 – Limpeza eletroquímica padrão do eletrodo de referência (prata/paládio), 
 realizando 90 ciclos com velocidade de varredura de 0,3 V s-1 em 
 solução de H2SO4 0,1 mol L-1. 
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igura 29 – Limpeza eletroquímica padrão do eletrodo de trabalho (ouro), realizando 
 

, química e eletroquímica) tem-se o eletrodo 

om mínima impureza superficial, reduzindo a oclusão da superfície dos eletrodos de 

 

ração de cloreto; e quanto à estabilidade 

letroquímica em um sistema de três eletrodos. O resultado dessas caracterizações 

depende das condições de acondicionamento em solução salina, na qual,

redução relacionados com o potencial aplicado. 

 

Potencial, VAg

F
90 ciclos com velocidade de varredura de 0,3 V s-1 em solução de 

 H2SO4 0,1 mol L-1. 
 
 
No final da limpeza-padrão (física

c

medição (trabalho) e garantindo máximo incremento de corrente de medição para as 

espécies a serem analisadas. 

 

4.2 Da Caracterização dos Pseudo-eletrodos de Referência 

 

Depois de acondicionar e secar o eletrodo de referência, esse foi 

caracterizado quanto ao teste de reversibilidade, à estabilidade termodinâmica do 

potencial em função do tempo e da concent

e

 com o 

decorrer do tempo em solução, o eletrodo de referência deve estabilizar-se 

convergindo para valores próximos, em módulo, entre corrente de oxidação e de 
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Um eletrodo de referência é considerado eficiente quando se obtém a mesma 

corrente de oxidação e de redução para um mesmo potencial redox aplicado. 

ualquer anomalia da corrente redox indica uma alteração do potencial de eletrodo, 

ou seja, o rre u o de histerese que indica 

irreversibilid e da perada deve apresentar um 

comportame o line

 

A irre rsibil disfunção do eletrodo de 

referência r cion ímica do filme 

espesso de loret estar associado às propriedades de 

aderência, de homogeneidade e de dureza [28]. O teste de reversibilidade foi 

realiz tria 

Cíclica, em que se levanta o comportamento do potencial em função da corrente de 

oxidaç

s valores de corrente de oxidação e de redução na intersecção com o eixo da 

ordena

letrodo de referência comercial Ag/AgCl, o qual 

 conectado na entrada correspondente ao de referência mantida curto-circuitada 

com a entra  do a

Q

co ma discrepância devido ao efeit

ad  reação redox [31]. A curva es

nt ar da corrente em função do potencial[6]. 

ve idade da reação redox significa uma 

ela ado com a qualidade da deposição eletroqu

 c o de prata que pode 

ado corriqueiramente no presente trabalho utilizando a técnica de Voltame

ão e de redução [6]. 

 

A histerese relacionada ao potencial medido pode ser obtida pela diferença 

entre potenciais de intersecção com o eixo da abscissa (no potencial nulo). Por outro 

lado, histerese com relação à corrente de corrosão é mensurada pela diferença entre 

o

da (para a corrente nula). 

 

Todos os processos de caracterização dos eletrodos de referência fabricados 

foram realizados com relação a um e

é

da uxiliar no equipamento BAS2. 

                                                           
2 o de referência curto-circuitada com a do eletrodo auxiliar significa procedimento 
adequado para realização do teste de reversibilidade. Esse teste quando realizado utilizando as três 
 Entrada do eletrod

entradas (trabalho, referência e auxiliar) há rompimento do filme AgCl. 
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Figura 30 – Resultado do teste de reversibilidade quando não se conectou 
 devidamente o eletrodo de referência curto-circuitado com a 
 entrada do eletrodo auxiliar [70]. 
 
 

devidamente

xcesso, fluind lguns pontos do 

esmo, expondo a superfície de prata.  
 

da medição a ser realizada pelo sensor (eletrodo de 

abalho). Após o acondicionamento, é necessário caracterizar o eletrodo de 

ferência para obter a curva de reversibilidade e extrair a histerese associada ao 

potenc

uma rampa de 

A Figura 30 indica o rompimento do filme de AgCl quando se conectou 

in  o sistema de eletrodos. Observa-se que a corrente elétrica em 

e o pelo filme, provoca uma corrosão acelerada em a

m

4.2.1 Estabilização e Teste de Reversibilidade do Pseudo-eletrodo 
de Referência Ag/AgCl em Solução de NaCl (3 mol L-1) 
 

 

A caracterização do eletrodo de referência permite assegurar estabilidade, 

repetitividade e reprodutividade 

tr

re

ial e à taxa de corrosão.  

 

Para obter a curva de reversibilidade, inicialmente é feito um processo de 

estabilização do filme espesso de AgCl do eletrodo de referência. Para tanto, faz-se 

um CV em solução agitada a 400 rpm de NaCl (3 mol L-1) com 
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potenc

otencial final = +0,3 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial segundo vértice = -0,3 VAg/AgCl 3M KCl 

  Veloc -1

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de acondicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

de tempo = 1 s 

Célula sliga após o término dos ciclos. 

A cur  de apresenta uma histerese tal que, no 

decorrer da stabi redução tendem a um 

potencial roxim isterese significa 

irreversibilid e ace   

ΔI = 4 µA, compatível com trabalhos publicados recentemente [6][31][33][70][84][85]. 

 

Em seguida, realiza-se o teste final de reversibilidade, também por CV e em 

solução

entre o eletrodo de referência fabricado e o comercial, de acordo com as 

especificações de entrada a seguir: 

 

gCl 3M KCl 

  Potencial de acondicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Intervalo de tempo = 1 s 

  6 ciclos; 

 Célula desligada automaticamente, via software, após os ciclos de varreduras. 

A histerese final apresentada para os eletrodos de referência ficaram na ordem de 

ial entre o eletrodo de referência fabricado e o comercial, de acordo com as 

especificações de entrada, a saber: 

 

  Potencial inicial = -0,3 VAg/AgCl 3M KCl 

  P

idade de varredura = 0,3 V s  

  Intervalo 

  50 ciclos; 

de da automaticamente, via software, 

 

va estabilização de imediato 

 e lização, a corrente de oxidação e de 

ap adamente igual. Essa redução de h

ad itável, cujo resultado após estabilização está em ΔV= 6 mV e

 de NaCl (3 mol L-1), agitada a 400 rpm, através de uma rampa de potencial 

  Potencial inicial = -0,5 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial final = +0,5 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial segundo vértice = -0,5 VAg/AgCl 3M KCl 

  Velocidade de varredura = 0,1 V s-1 

  Potencial de repouso = 0 VAg/A
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ΔV= 4 mV; ΔI = 3 µA, (Figura 31). Esse resu

apresentado por Horwood [29] para estabel

ltado é compatível com o que é 

ento decim a reversibilidade. 
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0.00

30.00
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C

or
re

nt
u

 relação a um eletrodo de referência 
gCl comercial BAS, foi realizado 6 ciclos com velocidade de 

varredura de 0,1 V s-1 em solução de NaCl 3 mol L-1. 

Por outro lado, é importante destacar que a resposta da reação redox 

reversível (Figura 31) indica um e homog  AgCl, om boa aderência e 

com um efeito de rese disc u seja, m  irrev dade da ordem de  

4 mVAg/AgCl 3M KCl [31 ]. 

 

.2.2 Variação do Potencial de Referência com Relação à 
Conc

 eletrodo em função da variação da concentração 

de cloreto em solução possibilita verificar a estabilidade do filme espesso de AgCl. A 

curva da estabilidade termodinâmica do potencial de eletrodo em função da 

concentração de cloreto permite calcular o coeficiente de Nernst, que estabelece a 

variação do potencial com a concentração de cloreto (equação 24).  

 

e,
 

Potencial, VAg/AgCl

 
Figura 31 –  Curva padrão obtida para o teste de reversibilidade do eletrodo de 
 referência Ag/AgCl fabricado em
 Ag/A
 
 
 

film êneo de c

histe reto, o ínima ersibili

][29

4
entração de Cloreto 

 

 

A resposta do potencial de
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Na prática, o eletrodo de cloreto de prata é sensível à concentração de cloreto 

para uma faixa 2 10-4 a 0,1 mol L-1 [86]. O potencial de equilíbrio do eletrodo de 

ferência está associado com a capacidade redox da reação química (reação XVII) 

ue se relaciona com a atividade dos íons de cloreto em solução, como previsto pela 

equaç

re

q

ão de Nernst. 

 

E(0) = E0 - −cl
a

nF
RT ln                                                         (24) 

 

Na expressão acima: 

  E(0) = potencial de referência 

  E  = potencial padrão de eletrodo 

  R = constante universal dos gases; 8,314 J K-1 mol-1 

  T = temperatura absoluta 

  n = número de elétrons na reação redox 

  F = constante de Faraday; 9,648 104 C mol-1 

  acl
-
 = atividade dos íons de cloreto em solução, sendo a = γ.[Cl-] 

 

Para temperatura de 25 ºC, o potencial do eletrodo é dado por: 

 

EAg/AgCl = +0,2224 - 

0

n
0592,0 log aCl

- = +0,2224 + 0,0592pCl-                         (25) 

 

Mantendo constante a concentração de íons cloreto em solução, a 

temperatura e o pH, resulta em um potencial de eletrodo invariável [87]. Esse é um 

fundamento básico para eletrodos de referência, mas os pseudo-eletrodos de 

referência são sensíveis à concentração de cloreto o que está relacionado com a 

funcionalidade do filme espesso de AgCl. A seguir, mostramos a influência da 

variação da concentração de cloreto (Figura 32). 
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Fig posta à concentração de íons cloreto em solução: a) tensão medida 
 onde os degraus representam a variação do potencial com

-

ura 32 –  Res
 a variação 

da concentração de cloreto; b) potencial vs. pCl . 

 

to deste representaria baixa performance do filme 

spesso de AgCl. 

 

Ordenada 
[V] 

Declive 
 p-1C

Linearidade 

 
 

A cada adição de cloreto, há um incremento na resposta do eletrodo (Figura 

32a); o declive de Nernst (59 mV p-1Cl-) indica ausência de degradação do eletrodo 

de referência [86]. Um valor distin

e

Tabela 4  –  Repetitividade para vários eletrodos de referência. 
Séries Origem 

[V l-]  

MA -0,043 0,058 0,999 

MB -0,044 0,059 0,999 

MC -0,042 0,059 0,999 

MD -0,043 0,059 0,999 

 

Os resultados indicados na Tabela 4 mostraram uma boa qualidade do filme 

spesso de AgCl, apresentando um declive de 59 mV p-1 Cl- e um coeficiente de 

lineari

 

e

dade aceitável (próximo a 1), demonstrando um ótimo desempenho do 

eletrodo de referência fabricado. 
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4.2.3 Verificação da Estabilidade Termodinâmica do Potencial de 
Referência ao Longo do Tempo em Soro Fisiológico 

i) No caso do filme de AgCl recém-depositado, observa-se que o filme após a 

deposição eletroquímica pode apresentar alguns defeitos pontuais, ou seja, 

ausência do filme de AgCl devido a resquícios de material adsorvido, orgânicos ou 

particulados. Algumas regiões apresentam formação de nódulos de AgCl (deposição 

desuniforme do filme) e, eventualmente, devido a moléculas de água e microbolhas 

de ar aprisionados na estrutura do filme. Esses fatores contribuem para um processo 

de desestabilização em que se verifica o decaimento do potencial medido em 

relação a um eletrodo de referência comercial ao longo do tempo em soro fisiológico. 

Observou-se um potencial relativamente constante a partir da 15ª hora, da ordem de 

150 ± 6 mVAg/AgCl (Figura 33a). 

ii) Para o

ma membrana dsorção do cloreto reduz efeitos indesejáveis 

efeitos pontuais, regiões de nódulos) e remove material orgânico e particulado 

adsorv

 

 

A análise da estabilidade termodinâmica do potencial do eletrodo de 

referência em função do tempo foi obtida pela comparação com um eletrodo de 

referência comercial de potencial estável e conhecido. A seguir, apresentamos os 

resultados da evolução do potencial de referência em função do tempo para os dois 

grupos de eletrodos: filme AgCl recém-depositado e filme AgCl acondicionado em 

soro fisiológico e recoberto com membrana de Náfion® 117. 

 

 

 filme de AgCl acondicionado em soro fisiológico e recoberto com 

 de Náfion® 117, a au

(d

ido. Isso possibilita potencial mais estável ao longo do tempo e independente 

dos íons cloreto presentes na solução. O potencial medido em relação a um eletrodo 

de referência comercial foi da ordem de 100 ± 6 mVAg/AgCl (Figura 33b). 
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a b 

 
Figura 33 – Medição realizada em soro fisiológico. a) filme de AgCl  

recém-depositado; b) filme de AgCl acondicionado em soro 
fisiológico e recoberto com membrana de Náfion® 117. 

Os testes realizados para pseudo-eletrodos de referência foram satisfatórios, 

uando recoberto com Náfion® 117 observou-se uma estabilidade sem degradação 

da me

terização extraídos para os três eletrodos de 

Séries 
 

Histerese - 
Irreversibilidade

 (mV) 
Declive [Cl-] 
(mV p-1 Cl-) 

Potencial Termodinâmico  

(mVAg/AgCl Náfion
®

 117  ) 

 
 
 
 

q

mbrana. A Tabela 5, a seguir, resume os valores dos parâmetros extraídos do 

procedimento de caracterização. 

 

Tabela 5  –   Parâmetros de carac
 referência. 

MA 3,8 58 100 ± 6 

MB 3,6 59 102 ± 6 

MC 3,9 59 104 ± 6 

MD 3,8 59 98 ± 6 

 
 

A irreversibilidade, ou seja, histerese associada ao teste de reversibilidade 

denota o quanto a reação redox é irreversível. O declive relacionado com a 

concentração de cloreto indica um coeficiente de Nernst que permite inferir sobre as 

características da superfície do filme espesso depositado. A deriva do mesmo 

fornece a informação de estabilidade e quanto o eletrodo degrada em função do 

tempo [87].  
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4.2.4 

Neste tópico, são apresentados os resultados dos sistemas eletroquímicos de 

o de referência Ag/AgCl fabricado 

 eletrodo auxiliar (platina). Por meio de um sistema amperométrico utilizando a 

cnica TB, aplicou-se um potencial fixo de 0,75 VAg/AgCl e realizou-se cinco medições 

de 0,2

Aplicação do Pseudo-referência Ag/AgCl Fabricado em um 
Sistema Eletroquímico de Três Eletrodos 
 

 

três eletrodos: eletrodo de trabalho (ouro), eletrod

e

té

5 µmol L-1 de ferrocianeto de potássio em KNO3 0,1 mol L-1, obtendo uma 

curva linear da corrente vs. a concentração de Fe(II) sem descontar o sinal de linha 

base (Figura 34). 
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Figura 34 – a) curva experimental com cinco adições de 0,25 µmol L-1 de 
 ferrocianeto de potássio em KNO3 0,1 mol L-1; b) curva da corrente 
 vs. concentração de cloreto e os respectivos desvio padrão (SD) e 
 regressão linear (R). 
 
 

Os resultados demonstram uma regressão linear com coeficiente de 

correlação com três noves após a vírgula, portanto uma indicação de estabilidade 

eletroquímica do eletrodo de referencia fabricado. Esse teste permitiu verificar o 

funcionamento do eletrodo de referência fabricado em um sistema eletroquímico de 

 

três eletrodos. Qualquer variação inesperada pode ser atribuída ao eletrodo de 

referência, pois os eletrodos de trabalho e auxiliar de platina são inertes. 
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4.3 D

rção do valor de pico médio na equação 11, 

ou seja, a média dos valores de pico anódico e catódico. Portanto, o procedimento 

aprese

.3.1 Etapa 1: Após o processo Screen-printed 

 

No processo ea e tes da 

ativação da superfície por meio da limpeza padrão permite obter a informação do 

grau de passivação dos eletrodos de medição. E, posteriormente, após a limpeza, 

permite calcular o ganho de área efetiva exposta, consequentem  o incremento 

de corrente no sinal de medição.  

a Caracterização dos Eletrodos de Trabalho 
 

 

A caracterização eletroquímica dos eletrodos de medição permite quantificar a 

área efetiva exposta, a qual corresponde à área ativa que influi diretamente na 

resposta eletroquímica das espécies em oxi-redução. Neste trabalho, para cálculo da 

área efetiva exposta optou-se pela inse

ntado possibilitou a obtenção do valor de área mais fidedigno. 

 

4
 

 de caracterização; verificar a ár fetiva exposta an

ente,
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Figura
 

 35 – Resposta padrão de 6 ciclos voltamétricos com velocidade de varredura 
de 0,1 V s-1 em ferrocianeto de potássio para cada sensores MA, MB, 

 MC e MD sem limpeza-padrão, área efetiva indicada na Tabela 6. 
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A Figura 35 indica os voltamogramas cíclicos na faixa de potencial de +0,80 a  

-0,20 VAg/AgCl 3M KCl  com velocidade de varredura 0,1 V s-1 em 0,1 mol L-1 de 

ferrocianeto de potássio em 0,5 mol L-1 KCl para cálculo da área efetiva exposta de 

acordo com a equação 11 de Randles-Sevcik. 

 

4.3.2 Etapa 2: Depois da Limpeza Física 

A Figura 36 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos para os quatro tipos de 

sensores. Os volta químicas 

dos sensores após a limpeza padrão. A partir desses voltamogramas, obteve-se a 

corrente de pico anódica e catódica p alculo da corrente média de pico e, 

posteriormente, da ár iva ex o a perado, 

observou-se que os eletrodos de medições com maiores áreas planas também 

possuem m res área tivas exposta

 

 

mogramas cíclicos correspondem às respostas eletro

ara o c

ea efet posta utilizand  equação 11. Como es

aio s efe s. 
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Figura 36 –  Resposta padrão de 6 ciclos voltamétricos com velocidade de 
 varredura de 0,1 V s-1 em ferrocianeto de potássio para cada sensores 
 MA, MB, MC e MD após a limpeza-padrão, área efetiva apresentada na 
 Tabela 7. 
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Os voltamogramas cíclicos antes da limpeza indicaram correntes reduzidas 

em comparação com os voltamogramas cíclicos após a limpeza, indicando reduzida 

área efetiva exposta devido à passividade de superfície, provavelmente, por 

impurezas adsorvidas superfície e materiais vítreos remanescentes do processo de 

sinteri senta voltamogramas com 

excelentes características eletroquímicas entre eletrodo e solução, ou seja, ocorreu 

um incremen  expr

 

 A Ta ela 6 rea efetiva exposta, 

mostrando o rro pe área plana geométrica. 

 

Tabela 6 – Especificaç a de cada eletrodo dos sensores. 

 Eletrodo de trabalho 

zação da pasta compósita. A Figura 36 apre

to essivo de corrente. 

b , a seguir, apresenta os valores de á

 e rcentual dessas áreas em relação à 

ão da área efetiva expost

Série eletrodos (mm2) Erro percentual com 

relação à área plana (%) 

s Área efetiva exposta dos 

MA 4,33 -3,70 

MB 1,59 6,31 

MC 0,79 -2,82 

MD 1,68 1,19 

 

 

Nota-se que existem erros percentuais negativos indicando menor área 

efetiva exposta com relação à área geométrica e outros positivos que correspondem 

ao incremento de rugosidade e, consequentemente, de área efetiva exposta.  

Sabe-se que a sensibilidade e o tempo de vida área útil do eletrodo de medição 

estão diretamente relacionados com melhor grau de passivação da superfície do 

eletrodo. Logo, idealmente, o procedimento de limpeza padrão deve ser altamente 

reprodutível com mínima dispersão dos erros percentuais entre as áreas. 

 

4.3.3 Comparação do Ganho de Área Efetiva Exposta a cada Etapa 
 

 

Partindo da premissa, que a limpeza dos eletrodos de medição permite 

remover impurezas aderidas na superfície do eletrodo que provocam a passivação 
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da mesma reduzindo o valor de corrente de medição. Com a limpeza-padrão ocorre 

a ativação da superfície do eletrodo (remoção de impurezas e material vítreo), ou 

seja, há um ganho de área efetiva exposta que se traduzirá em um incremento da 

corrente de medição. A Tabela 7 mostra a comparação entre as áreas efetivas 

expostas antes e após limpeza-padrão, indicando a eficiência da limpeza através do 

ganho de área efetiva. 

 

Tabela 7 –  Parâmetros de caracterização extraídos para os três eletrodos de 
 referência. 
 

Comparação da Área Efetiva Exposta do Eletrodo de Medição 
(mm2) 

Antes da 

Sérires 
 Limpeza 

Padrão 

Após a  

Limpeza Padrão Ganho de Área Efetiva (%) 

MA 1,28 4,33 338,62 

MB 0,51 1,59 310,34 

MC 0,28 0,79 279,41 

MD 326,79 0,51 1,68 

 
 

Observa-se que, no geral, área efetiva exposta triplica com o procedimento de 

limpeza padrão utilizado neste trabalho. Sendo que todos os percentuais de ganho 

de área efetiva exposta estão acima de 280%, apresentando uma dispersão relativa 

ao processo. 

 

4.3.4 Eletrodeposição de DAB e caracterização da superfície 

 

 

A fim de reduzir a degradação do eletrodo de trabalho de ouro do sensor e 

aumentar a seletividade a nitrito depositou-se DAB sobre esse eletrodo [61]. A 

solução para eletrodeposição foi preparada com 1-2 Diaminobenzeno (DAB) a  

5 mmol L -1 e pH = 7,2. Essa solução foi desairada 

 N2 durante 30 min. 

modificada. 

 em tampão fosfato 0,05 mol L-1

em

 

 



 116

As eletrodeposições foram realizadas utilizando a técnica de voltametria 

cíclica

  Potencial inicial = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial final = +0,65 VAg/AgCl 3M KCl 

Velocidade de varredura = 0,1 V s-1 

  Potencial de repouso = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  Potencial de acondicionamento = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

agens obtidas por microscopia óptica da pasta compósita 

de ouro; após a limpeza (Figura 38a), da superfície de ouro com filme de DAB  

recém-depositado (Figura b) e após uma sequênc ções realizadas para 

nitrito (Figura 38d). 

. Aplica-se uma faixa de potencial e registra-se a corrente, de acordo com os 

parâmetros de entrada.  

 

As condições experimentais empregadas foram: 

 

  Potencial segundo vértice = 0 VAg/AgCl 3M KCl 

  

  Intervalo de tempo = 1 s 

  50 ciclos; 

  Agitação = 400 rpm  

 

A Figura 37 mostra a curva característica para eletrodeposição de DAB. 

Depois, observa-se as im

ia de medi
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Figura 37 – Para eletrodeposição do filme de DAB foram realizados 50 
 voltamogramas cíclicos com velocidade de varredura de 0,1 V s-1 
 utilizando a solução de DAB 5 mmol L-1 em tampão fosfato  
 0,05 mol L-1 e pH = 7,2. 
 

a)   b)  
     667 μm      667 μm 

c)   d)  
     667 μm 

     800 μm 

Figura 38 –  a) ouro limpo; b) ouro depositado DAB; c) DAB depositado com solução 
degradada; d) aparência do DAB após uma sequência de medições.  
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ição ela 

4.4 D

bico e ácido úrico. Para reduzir a influência destes, 

odificou-se a superfície do eletrodo de trabalho (ouro) pela eletrodeposição de 1-2 

A Figura 38c mostra um eletrodo com filme de DAB degradado devido à 

oxidação da solução de depos  p ação do oxigênio, portanto, não apresentam 

sinal de resposta ao nitrito. Constata-se que a degradação da solução de deposição 

está em função da difusão de oxigênio e do processo de deposição do DAB; logo, 

para evitar o problema, não se utiliza a solução de deposição por mais de duas 

vezes. 

 

a Análise Eletroquímica do Nitrito e dos seus Principais 
Interferentes 
 

 

Abaixo, são descritos os sensores eletroquímicos amperométricos baseados 

em tecnologia screen-printed sobre substrato de alumina para monitoramento 

eletroquímico, por FIA (Flow-injection Analysis), de nitrito e seus interferentes: 

paracetamol, ácido ascór

m

Diaminobenzeno (DAB). 

a)   b)   c)  
 

Figura 39 – Eletrodo central de medição e eletrodo auxiliar inferior. a) eletrodo de 
 medição sem DAB e auxiliar, com sinal de alta densidade de corrente; 
 b) eletrodo de medição com DAB e alta densidade de corrente no 
 eletrodo auxiliar; c) detalhe do eletrodo de medição com DAB 
 deg

Eletrodo Auxiliar 

radado. 
 
 

Durante os testes para nitrito, foram experimentados diversas configurações 

para a cela de análise e materiais para sensores. A conclusão obtida foi de que 

ambas contribuem para a densidade de corrente sobre o eletrodo auxiliar. Como o 

meio de uso contém cloretos em solução com alta densidade de corrente, há mais 

adsorção nesta área. 

de trabalho Eletrodo de  
Referência 

Eletrodo 

Eletrodo de Trabalho 
com DAB degradação
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Quando o eletrodo auxiliar é de ouro, há degradação do eletrodo de trabalho 

com ou sem DAB a qualquer potencial acima de 0,5 VAg/AgCl 3M KCl (Figuras 39a e 39b, 

respectivamente). Porém, não se observou essa ocorrência para eletrodos auxiliares 

confeccionados com platina até potenciais 0,60 VAg/AgCl 3M KCl. Por isso, concluímos 

os eletrodos auxiliares de platina são mais adequados para a medição de nitrito a 

potencial 0,5 VAg/AgCl Náfion
®

 117. 

 

4.4.1 Potencial de Resposta a Nitrito com Eletrodo de Medição  
Não-modificado 
 

 

O sensor com eletrodo de trabalho de ouro não-modificado foi introduzido em 
-1

l de 0 a 1 VAg/AgCl 3M KCl, com velocidade de varredura 

0 mV s-1. A Figura 40, a seguir, ilustra o gráfico DPV para a solução de nitrito em 

soro fi

uma solução de nitrito 1 mol L  em soro fisiológico (pH = 7,3 e 0,9 % de NaCl). Por 

meio da técnica de análise eletroquímica DPV. Observou-se a resposta das espécies 

eletroativas na faixa de potencia

2

siológico. 

0 200 400 600 800 1000
-50

0

50

100

150

200

250

  nitrito
reação I

Potencial, mVAg/AgCl 3M KCl 

nitrito
reação II

Corrosão Eletroquímica do 

C
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re
nt

e,
 μ

A

eletrodo de medição de Auresposta de O2

 
Figura 40 – Curva DPV indica o potencial de oxidação para nitrito com pico a 
 0,82 VAg/AgCl 3M KCl. 
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O gráfico indica quadro respostas de espécies eletroativas. A reação I, ao 

redor de 0,40 VAg/AgCl 3M KCl, corresponde ao potencial de redução do nitrito solvatado 

[88]. Há um sinal em 0,62 VAg/AgCl 3M KCl que condiz com a redução do oxigênio. O 

sinal em 0,82 VAg/AgCl 3M KCl, identifica-se o pico de redução de nitrito. Por fim, com o 

potencial acima de 0,90 VAg/AgCl 3M KCl, corresponde à oxidação eletroquímica do ouro 

(corrosão). A identificação dos apresentados foi baseada na tabela dos potenciais de 

redução eletroquímica (ver Tabela 1) [22][88]. 

 

Considerando o potencial de resposta do nitrito em relação ao eletrodo de 

referência Ag/AgCl igual a 0,82 VAg/AgCl 3M KCl e admitindo-se que a reação de 

corrosão do ouro inicia-se a partir de 0,80 VAg/AgCl 3M KCl em solução contendo 

cloretos [77], optou-se por utilizar um potencial de análise padrão de  

0,75 VAg/AgCl 3M KCl por ser compatível com a referência. Esse permite preservar o 

eletrodo de trabalho de ouro não-modificado, reduzindo a oclusão por adsorção de 

interferentes e impurezas; ao mesmo tempo evita a degradação do eletrodo, 

osta a Nitrito com Eletrodo de Trabalho 
odi

O sensor c

sposta da espécies 

letroativas na faixa de potencial de 0 a 0,65 VAg/AgCl 3M KCl, com velocidade de 

varred

prolongando sua vida útil. 

 

.4.2 Potencial de Resp4
M ficado 
 

 

om eletrodo de superfície modificada com DAB foi introduzido em 

uma solução de nitrito 1 mol L-1 em soro fisiológico (pH = 7,3 e 0,9 % NaCl). 

Utilizando a técnica de análise eletroquímica CV obteve-se a re s 

e

ura 20 mV s-1. A Figura 41 ilustra o gráfico CV para a solução de nitrito em 

soro fisiológico. 
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Figura 41 –  Curva CV indicando o potencial de oxidação do nitrito para sensor com 
 eletrodo de medição com DAB, observa-se o pico de oxidação a 
 0,58 VAg/AgCl 3M KCl. 
 
 

O gráfico da Figura 41 acima indica duas respostas de espécies eletroativas 

em oxidação e duas em redução. A reação I de oxidação ao redor de  

0,18 VAg/AgCl 3M KCl corresponde ao potencial de redução do nitrito solvatado [88]. Em 

eguida, a reação II, em 0,58 VAg/AgCl 3M KCl, identifica o pico de oxidação de nitrito. 

Obser

/AgCl 3M KCl reação II e I, 

spectivamente. 

s

va-se o início da oxidação do polímero DAB, para potenciais acima de  

0,65 VAg/AgCl 3M KCl ocorrendo a remoção completa do mesmo. No voltamograma de 

volta tem-se os picos de redução em 0,50 e 0,15 VAg

re
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Figura 42 – Curva DPV indica as resposta de nitrito para as concentrações 2, 10 e  
 50 mmol L-1; a partir da degradação do polímero DAB tem-se os picos 
 de cloreto. 
 
 

Na Figura 42, o gráfico DPV indica a resposta de nitrito para uma ampla faixa 

de potencial aplicado (0 a 1,1 V -1

ão se observa a ocorrência da resposta de cloreto e nem sinal de nitrito ao redor de 

0,4 V  

 

íve  

Ag/AgCl 3M KCl). No primeiro voltamograma (2 mmol L ), 

n

Ag/AgCl 3M KCl. Porém, o sinal de nitr

mascarado pelo sinal de degradação (oxidação 

corresponde a nitrito com eletrodo sem DAB ao redor de 0,80 V

No segundo voltamograma (10 mmol L

ao potencial de 0,13 VAg/AgCl 3M KCl 

sinal de cloreto aparece reduzido porque ainda não 

superfície de ouro. Por outro lado, é poss

VAg/AgCl 3M KCl e, por fim, a corrosão eletroquí

ito para o eletrodo com o DAB está

do DAB) e só se observa o sinal 

Ag/AgCl 3M KCl. 

-1), nota-se o sinal de cloreto próximo 

e também um sinal de nitrito a 0,4 VAg/AgCl 3M KCl. O 

há adsorção total de Cl- sobre a 

l observar o sinal de nitrito próximo a

mica do ouro e a adsorção de Cl-0,83 . 

No último voltamograma (50 mmol L-1), o sinal de cloreto está mais pronunciado e 

aparece também o sinal de nitrito para potenciais próximos a 0,4 VAg/AgCl 3M KCl, mas 
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não aparece o sinal de nitrito a potenciais da ordem de 0,83 VAg/AgCl 3M KCl; isso ocorre 

porque o ouro está todo passivado pela adsorção de cloretos. 

 

A conclusão para esses testes está no fato de não ser possível a utilização 

dos potenciais de medição acima de 0,60 VAg/AgCl 3M KCl, pois isso danifica o eletrodo 

de medição com a degradação do DAB concomitante a oxidaç

condições, o sensor passa a ter pouca sensibilidade 

 

4.5 Do Estudo dos Principais Interferentes de Nitrito para Meio 

 ao limite superior, determinando as curvas de calibração e das 

os interferentes em questão. 

foram desconsiderados os volumes 

erro significativo aparece na terceira 

na confiabilidade na medição. 

 

quími l e médica [76][77]. Este haleto presente na solução de 

análise pode ser um elemento interferente ou uma espécie a ser medida. Neste 

trabalho será investigado o efeito de interferência do mesmo na medição de nitrito. 

ão do ouro. Nessas 

ao nitrito. 

Bioquímico 
 

 

Após verificar o potencial de resposta de nitrito para eletrodos com e sem 

DAB, uma sequência de testes foram realizados para obter os potenciais de 

resposta e as concentrações limite para cada interferente proposto. Por DPV 

(Voltametria por Pulso Diferencial) obteve-se o potencial de pico correspondente aos 

principais interferentes do nitrito. Utilizando a técnica amperométrica (TB), com 

potencial fixo a 0,75 VAg/AgCl 3M KCl, injetou-se diversas concentrações, partindo do 

limite inferior

respectivas sensibilidades para 

 

Observação: é importante destacar que 

injetados no cálculo das concentrações, pois o 

casa decimal, sem prejuízo 

4.5.1 Cloreto 
 

 

A adsorção de cloretos sobre eletrodos de ouro é de grande interesse nas 

áreas ca, ambienta
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Por meio de técnicas eletroquímicas convencionais, é possível observar e analisar o 

processo de adsorção na superfície do eletrodo de trabalho [73].  

 

O experimento realizado para verificar a resposta do cloreto utilizando o 

sensor “MA” sem DAB (no caso do eletrodo de medição com ouro exposto) foi 

realizado em soro fisiológico (pH = 7,3; NaCl 0,9%) como eletrólito suporte. A técnica 

DPV foi utilizada para analisar o comportamento eletroquímico do cloreto na faixa de 

potencial entre –1,1 a +1,1 VAg/AgCl 3M KCl. A Figura 44a mostra a resposta de cloreto 

próximo de 0,22 VAg/AgCl 3M KCl que ocorre devido a rápida adsorção sobre o ouro, 

formando o composto AuCl-4 em potenciais positivos (ver Figura 43b). Em potenciais 

negativos abaixo de -1,0 VAg/AgCl 3M KCl tem-se a evolução de hidrogênio e corrosão 

eletroquímica do filme de AuCl-4, ou do Au, a potenciais acima de 0,80 VAg/AgCl 3M KCl. 

 

A curva de calibração; corrente vs. concentração de cloreto (sem a correção 

oncentração de 0 a 0,1 mol L-1, com incrementos de  

0 mm -1

correspond

  a)      b) 

Figura 43 – Imagem de microscópio ótico do eletrodo de trabalho do sensor “MA”.  
 a) Au limpo ; b) filme AuCl-4; detalhe do eletrodo de ouro com cloreto 
 adsorvido. 
 

do valor de linha base) apresenta-se com excelente coeficiente de linearidade 

igura 44b) para a faixa de c(F

1 ol L . Como resultado, abaixo observa-se a equação 26 de calibração 

ente à concentração de cloreto, utilizando o sensor “MA” com eletrodo de 

trabalho sem DAB (ouro exposto). 

 

I = 1,42 10-6 [Cloreto] + 231,66 (μA)                                      (26) 

 

 
200 µm 200 µm 
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Figura 44 – Medição de cloreto: a) picos de Cl- através da técnica eletroquímica 
 DPV; b) curva de calibração do cloreto. 
 
 

O cloreto é um interferente direto quando o eletrodo de trabalho está sem 

a 

orrosão do ouro [73]. Também, o mesmo é interferente na situação de  

seud

 

 

A técnica de DPV possibilitou obter o potencial de resposta das espécies de 

paracetamol pelo sensor “MA” sem DAB. Foram realizadas três varreduras na faixa 

de potencial -0,80 a +0,80 VAg/AgCl com velocidade de varredura de 20 mV s-1. A 

primeira, para obter o sinal de base, em seguida, uma segunda varredura em 

solução contendo 0,34 mmol L-1 de paracetamol e a terceira 0,68 mmol L-1. O pico 

que corresponde ao potencial de análise para o paracetamol aparece próximo de 

0,53 VAg/AgCl (Figura 45). 

 
I (μΑ) = 1,42 10-6 [Cloreto] + 231,66 (μΑ) 
r2 = 0.999                                      

modificação (ouro exposto) e em potenciais acima de 0,60 VAg/AgCl 3M KCl acelera 

c

p o-eletrodo de referência com Ag/AgCl exposto em solução. Para reduzir e/ou 

eliminar a influência desse interferente no eletrodo de trabalho depositou-se DAB 

que possibilita realizar medições de nitrito a potenciais inferiores de  

0,60 VAg/AgCl 3M KCl e, além disso, o eletrodo de referência foi recoberto com  

Náfion® 117. 

 

4.5.2 Paracetamol 
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Figura 45 – 
 

Três DPV: indicação do potencial de resposta ao paracetamol próximo a  
0,53 VAg/AgCl. 

 
 

Para determinar a curva de calibração (corrente vs. concentração) do 

paracetamol, utilizou-se o sensor “MA” sem DAB e a técnica de análise 

amperométrica TB com potencial constante de 0,75 VAg/AgCl. Realizou-se 10 injeções 

de 17 µl de solução de paracetamol (50 mmol L-1 em soro fisiológico) em uma cela 

de volume igual a 5 ml de soro fisiológico, deste modo a cada injeção corresponder a 

0,17 mmol L-1, totalizando 1,7 mmol L-1 (Figura 46). 
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Figura 46 – Patamares formados a cada injeção de 0,17 mmol L-1 de paracetamol. 

 

ultado 

btido indica um incremento na resposta do sensor e, consequentemente, o 

ra a espécie medida (Figura 48). 

 

Nas mesmas condições experimentais foram realizadas nove injeções em 

intervalos de 100 s. A cada injeção foi adicionado 17 µL da solução de paracetamol 

50 mmol L-1 em 5 mL de soro fisiológico, correspondendo 0,17 mmol L-1, totalizando 

1,53 mmol L-1 para o sensor “MA” com porfirina. Não foi possível fazer a décima 

injeção devido ao fundo de escala utilizada de 100 µA V-1 (Figura 47). O res

o

aumento de sensibilidade pa
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Figura 47 – Patamares formados a cada injeção de 0,17 mmol L-1 de paracetamol. 
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Figura 48 – Curva de calibração em função da concentração de paracetamol. 

 

A curva de calibração em função da concentração de paracetamol permitiu o 

cálculo do coeficiente angular e, consequentemente, da sensibilidade do sensor, ou 
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seja, (S =ΔI/ΔC.A onde, ΔI: variação da corrente, ΔC: variação da concentração e A: 

área efetiva exposta). A seguir, a equação da curva de calibração para o sensor 

“MA” sem e com porfirina (equação 27 e 28, respectivamente) e a Tabela 8 indica as 

sensibilidades obtidas para o sensor em ambos os casos. 

 

A – sem porfirina:       I = 1,88 10-1 [paracetamol] + 1,67 10-6  (μA)            (27) 

B – com porfirina:       I = 6,33 10-1 [paracetamol] + 2,23 10-6  (μA)            (28) 

 

Tabela 8 – Sensibilidade do paracetamol obtida para o sensor “MA” com e sem 
 porfirina. 
 

Unidade Sensibilidade 
(μA mmol-1 L mm-2) 

Sensor “MA” sem porfirina 2,59 
Sensor “MA” com porfirina 8,72 

 
 

ensibilidade foi de 3,36 vezes em relação ao eletrodo sem porfirina. Porém, o 

o à análise de nitrito, apresenta sinal 

de resposta atenuado ao nível de ruído do equipamento BAS. A deposição de 

porfirina foi realizada de acordo com o procedimento descrito no item 3.6.2.2. 

 

4.5.3 Ácido Ascórbico 
 

 

Também utilizando a técnica de DPV, foi possível obter o potencial de 

resposta a ácido ascórbico pelo sensor “MA” sem DAB. Realizou-se uma varredura 

para registrar o sinal de base e, em seguida, uma segunda varredura em solução 

contendo 0,22 mmol L-1 de ácido ascórbico e uma terceira a 0,44 mmol L-1, todas na 

faixa de potencial -0,80 a +0,80 VAg/AgCl com velocidade de varredura de 20 mV s-1. 

O pico que corresponde ao potencial de análise medido para o ácido ascórbico ficou 

A eletrodeposição de porfirina faz aumentar a sensibilidade para a espécie de 

paracetamol. Testes feitos para esse interferente indicaram que o aumento de 

s

estudo com porfirina foi descartado, pois quant

próximo de 0,22 VAg/AgCl (Figura 49). 
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Figura 49 – Três DPV, apresenta-se o potencial de pico para ácido ascórbico 
 próximo a 0,22 VAg/AgCl. 

 
 
Como no caso do paracetamol, utilizou-se o sensor “MA” com porfirina e a 

técnica de análise amperométrica TB com potencial constante de 0,75 VAg/AgCl. 

Realizaram-se 10 injeções de 11 µL de solução de ácido ascórbico (0,05 mol L-1 em 

soro fisiológico) em uma cela de volume igual a 5 mL de soro fisiológico; deste modo 

cada injeção corresponde a 0,11 mmol L-1 totalizando 1,1 mmol L-1. 
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Figura 50 – Patamares formados a cada injeção de 0,11 mmol L-1 de ácido 
 ascórbico. 
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Figura 51 – Curva de calibração em função da concentração de ácido ascórbico. 
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A equação da curva de calibração foi obtida para as espécies de ácido 

ascórbico (equação 29) resultando em uma sensibilidade de 7,34 μA mmol-1 L mm-2. 

I = 5

4.5.4 

Na Figura 52, são apresentadas as curvas obtidas pela técnica de DPV, que 

ermitiu obter o potencial de resposta ao ácido úrico pelo sensor “MA”. Foi realizada 

uma v

 

,33 10-1 [ácido ascórbico] +1,89 10-6  (μA)                             (29) 

 

Ácido Úrico 
 

 

p

arredura para obter o sinal de base, depois uma segunda varredura em 

solução contendo 1 mmol L-1 de ácido úrico e uma terceira a 2 mmol L-1. O pico 

correspondente ao potencial de análise do ácido úrico aparece próximo de  

0,40 VAg/AgCl. 
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Figura 52 – Curvas obtidas por DPV, o potencial de pico para ácido úrico  
 apresenta-se próximo a 0,4 VAg/AgCl. 

 
 

,25 mmol L

 curva de calibração com a representação 

A Figura 53 observa-se o sinal de resposta para as injeções de ácido úrico 

(0 -1) em 5 ml soro fisiológico (pH = 7,3 e 0,9 % de NaCl), a partir da 

quarta injeção o sinal de resposta e o ruído estão em mesmo patamar dificultando a 

distinção dos pontos médios de patamar. A

 



 133

dos valores médios de patamar e a equação de calibração é apresentada na  

Figura 54. 
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Figura 53 – Patamares formados a cada injeção de ácido úrico 0,25 mmol L-1. 
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Figura 54 –  Curva de calibração (corrente vs. concentração) para ácido úrico a 
 cada pico médio. 
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A equação de calibração foi obtida para as espécies de ácido úrico  

(equação 30).  

 

            (30) 

 
-2.  

 

 

 

 

100 μmol L , sendo o primeiro 

ol L  de nitrito. 

I = 2,95 101 [ácido úrico] + 5,50 10-1   (μA)                 

A sensibilidade calculada para ácido úrico foi de 6,81 μA mmol-1 L mm

4.5.5 Testes Realizados para Nitrito 

Nesta secção, apresentam-se os resultados para as espécies de nitrito com e 

sem interferentes. A Figura 55 indica 15 patamares formados pela injeção de nitrito a
-1 e duas injeções de paracetamol a 0,17 mmol L-1

patamar e o sétimo patamar correspondente à injeção do paracetamol. Verificou-se 

que, para altas concentrações de paracetamol (0,34 mmol L-1), a partir da segunda 

injeção, o sinal de nitrito tem maior influência desse interferente, que passa a ser 

crítico a partir de 1 mm -1
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Figura 55  de nitrito, 
 sendo que os patamares maiores correspondem à adição de 
 0,17 mmol L-1 do interferente paracetamol, sensor “MA” sem 
 DAB 
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A Figura 56, a seguir, mostra a resposta de nitrito com os três principais 

interferentes, paracetamol, ácido ascórbico e ácido úrico. Após a estabilização do 

sensor “MA” sem DAB, no tempo de 800 s, foram feitas 20 injeções de nitrito a 100 

mol L-1, totalizando 2 mmol L-1 em um recipiente contendo 10 mL de soro fisiológico 

agitad

quando utilizando o eletrodo de trabalho estiver diretamente 

xposto em solução de análise. 

μ

o a 400 rpm. A adição dos interferentes (concentração máxima presente no 

sangue humano) na análise de nitrito deixa o sinal de base ruidoso, mesmo nessas 

condições foi possível distinguir os patamares até a concentração de 400 μmol L-1. 

Desse modo, foi demonstrado, como previsto, que os interferentes são críticos para 

as medições de nitrito 

e
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Figura 56 – Patamares formados a cada injeção de 100 μmol L-1 de nitrito em 
 solução de soro fisiológico, com a concentração máxima dos 
 interferentes. Sensor “MA” com porfirina. 
 
 

A fim de aferir a veracidade dos resultados acima descritos, repetiu-se o teste 

para nitrito, agora sem interferentes. Aplicou-se por TB o potencial fixo de  

0,75 VAg/AgCl, após a estabilização do sensor “MA” sem DAB, no tempo de 500 s. 

Foram realizadas 20 injeções de nitrito a 100 μmol L-1, totalizando 2 mmol L-1 em um 

recipiente contendo 10 mL de soro fisiológico, agitado a 400 rpm. Na Figura 57, que 

 

C
or

re
nt
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 µ

A

mostra os patamares definidos, observa-se que, a partir do décimo patamar 

 



 136

(concentração de 1 mmol L-1 de nitrito), a resposta tende à oclusão da superfície do 

eletrodo, limite máximo de medição na região linear. 
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Figura 57 –  Patamares formados a cada injeção de 100 μmol L-1 de nitrito em 
 solução de soro fisiológico sem interferentes, detectados pelo mesmo 
 sensor. 
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Figura 58 –  Curvas de calibração obtidas para a espécie de nitrito com e sem 
 interferentes. 
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Na Figura 58, foram mostradas as curvas de calibração (corrente vs. 

concentração) traçadas a partir dos valores médios dos patamares para nitrito nos 

dois casos distintos, com e sem interferente. 

centrações de nitrito 

ntre 1 a 2 mmol L-1) têm linearidade pobre. Este desvio de linearidade pode ser 

xplicado devido à iteração direta do analito com a superfície do eletrodo de trabalho 

de our

-se por eletrodepositar DAB por ser um 

-1, 

 

Nos dois casos, as curvas de calibração para altas con

(e

e

o sem modificação. Portanto, nota-se alto ruído no sinal de base e oclusão da 

superfície do eletrodo. 

 

Os resultados obtidos indicam a importância da modificação da superfície do 

eletrodo de medição. Neste trabalho, optou

polímero condutor eficaz na atenuação dos interferentes significativos no 

monitoramento de nitrito em meio bioquímico. A seguir, observa-se o resultado 

comparativo da análise de nitrito com e sem DAB, mediante a técnica TB aplicou-se 

o potencial de 0,75 VAg/AgCl e realizaram-se 10 injeções de nitrito a 25 µmol L

totalizando 250 µmol L-1. 
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Figura 59 – Patamares de injeção de nitrito 25 µmol L-1 a cada 100 s para o sensor 
 “MA” com e sem DAB. 
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Os resultados obtidos com o eletrodo de medição modificado com DAB 

apresentam menor corrente de base (ordem nA) e ruído (ordem pA), proporcionando

inção dos patamares de nitrito. Isso foi possível porque o DAB c

para evitar a oclusão da superfície do eletrodo de medição. 
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Figura 60 – Curvas de calibração obtidas para a espécie de nitrito, com e sem DAB. 

com as 

A -  sem DAB          I = 1,56 10-7 [nitrito] + 9,214 10-6  (µA)                       (31) 

 

Observam-se as equações de calibração para as espécies de nitrito 

analisadas utilizando o sensor “MA”, com e sem DAB e a Tabela 9 

respectivas sensibilidades. 

 

B -  com DAB          I = 4,23 10-6 [nitrito] + 6,72 10-8  (µA)                         (32) 

 

Tabela 9 – Sensibilidade do nitrito obtida para o sensor “MA” com e sem DAB. 
 

Unidade Sensibilidade 

(μA mmol-1 L mm-2) 

Sensor “MA” sem DAB 310,00 

Sensor “MA” com DAB 90,00 
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Na sequência, foi realizado o estudo de monitoração de nitrito, utilizando a 

Análise por Injeção em Fluxo (FIA) convencional com injetor-comutador e bomba 

peristáltica. 

 

4.5.6 Monitoração de Nitrito por FIA-convencional 
 

 

A monitoração por FIA-convencional (Figura 61) foi realizada utilizando o 

sensor “MA” sem DAB (ouro exposto), no qual se aplicou 0,75 VAg/AgCl através da 

técnica
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 amperométrica TB. Foi fixado o potencial constante e registrou a corrente de 

reação. A cada 120 s foi adicionado uma alíquota de 50 µL a um fluxo de 1 ml min-1 

totalizando 29 medições em 1 h de análise. 
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Figura 61 – Resposta à concentração de nitrito (50, 250 e 500 µmol L-1) por FIA. 

 
 

Através dos valores médios dos picos obtidos na monitoração por FIA, foi 

plotado a curva de calibração (ver Figura 62). 
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Figura 62 – Curva de corrente vs. concentração que indica aos valores de pico de 
 resposta para nitrito a 50, 250 e 500 µmol L-1. 
 
 

Os resultados obtidos têm linearidade satisfatória em baixas e altas 

 

 têm boa 

 

técnica d
 

 

 

concentrações de nitrito (Figura 62), denotando alta sensibilidade e seletividade a

nitrito (livre de interferentes). Também, observou-se que os sinais

repetitividade e reprodutividade. 

4.5.7 Monitoração de Nitrito por FIA-automatizada e a aplicação da 
e dois pontos para cálculo da corrente de medição. 

Obter o sinal de resposta de nitrito livre dos principais interferentes 

(paracetamol, ácido úrico e ácido ascórbico) implica no estudo da resposta à 

concentração dos interferentes. Neste trabalho foi aplicado o tratamento matemático

de dois pontos, ou seja, aplicam-se dois potenciais distintos, registra-se o sinal de 

resposta (sinal de saída) para ambos os casos. Sendo assim, primeiro, analisa-se a 

resposta dos interferentes sem nitrito; depois, analisa-se a resposta do nitrito sem 

interferentes e, por fim, analisa-se a resposta do nitrito com interferentes. 
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Os próximos experimentos referem-se à monitoração de nitrito/interferentes 

por FIA-automatizada. Essa técnica tem vantagem em relação à FIA conven

pois há ganho de autonomia no sistema de medição. Deste modo, o aparato

extracorpóreo proposto foi configurado para o fluxo 0,8 mL min-1, que permite 

monitoração contínua de até 7,5 h com injeção de até 150 alíquotas de analito 

 usando um intervalo entre medições de 3 min. Esse intervalo que

corresponde ao tempo necessário para injeção e resposta do analito (realizar a

medição), limpeza e reestabilização retornando ao sinal de base. 

 

Diversos experimentos foram realizados utilizando sensor com e sem DAB 

icar os potenciais mais eficazes para monitoração de nitrito. O primeiro

potencial escolhido (0,30 VAg/AgCl Náfion
®

 117) mede majoritariamente o sinal de 

resposta dos interferentes e infimamente o sinal de resposta do nitrito. O segundo

potencial (0,50 VAg/AgCl Náfion
®

 117) mede o sinal de resposta conjugado do nitrito mais

interferentes na ordem de E½. Através do tratamento matemático de dois

cional, 

 

a  

400 µL,  

 

para identif  

 

 

 pontos, 

 

DAB. Aplic As Figuras 

, 

 

angue de 

humanos. 

calcula-se a corrente de medição correspondente ao nitrito livre de interferentes. 

A fim de observar os sinais de respostas para os interferentes, foram 

realizados dois experimentos por FIA-automatizada: usando o sensor “MC” com 

ou-se, por TB, o potencial de 0,30 e de 0,50 VAg/AgCl Náfion
®

 117. 

63 e 64 mostram os resultados obtidos para os dois potenciais aplicados

respectivamente. Em seguida, a Figura 65 apresenta a representação gráfica dos

picos médios dos interferentes na concentração máxima presente no s
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Figura 63 – Resposta à concentração dos interferentes (paracetamol, ácido úrico e 
 ácido ascórbico) em potencial 0,30 VAg/AgCl Náfion

®
 117 utilizando  

 FIA-automatizada. 
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Figura 64 – Resposta à concentração dos interferentes (paracetamol, ácido úrico e 
 ácido ascórbico) em potencial 0,5 VAg/AgCl Náfion

®
 117 utilizando  

 FIA-automatizada.  
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igura 65 – Representação gráfica dos picos médios obtidos para os interferentes 
na concentração máxima presente no sangue humano. 
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Figura 66 – Resposta à concentração dos interferentes em conjunto (paracetamol, 
 ácido úrico e ácido ascórbico) na concentração máxima presente no 
 sangue humano. Potencial aplicado foi 0,3 VAg/AgCl Náfion

®
 117 utilizando 

 FIA-automatizada.  
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Figura 67 – Resposta à concentração dos interferentes em conjunto (paracetamol, 
 ácido úrico e ácido ascórbico) na concentração máxima presente no 
 sangue humano. Potencial aplicado foi 0,5 VAg/AgCl Náfion

®
 117 utilizando 

FIA-automatizada.  

 

(VAg/AgCl Náfion  117) 
 (nA) 

 
 

Os valores médios dos picos obtidos das Figuras 63, 64, 66, 67 e 68 estão 

resumidos na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Sinal de resposta para os interferentes em dois potenciais. 
 

Potencial do Sistema 
de Medição – E(S) 

®

 
Corrente de Medição

 
Interferentes 

Concentração   ===> 
(µmol L-1) 

Paracetamol
170 

Ácido 
Úrico 
550 

Ácido 
Ascórbico

110 

Paracetamol 170 
Ácido Úrico 550 

Ácido Ascórbico 110
0,3 0,75 0,31 0,69 112,75 
0,5 2,73 1,54 0,51 1600,00 

 
 
Após o estudo dos interferentes sem nitrito, foram realizados experimentos 

om nitrito sem interferentes. Ver as Figuras 68, 69 e 70. c
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Figura 68 – Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) utilizando o 
 potencial 0,30 VAg/AgCl Náfion

®
 117. 
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igura 69 – Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) utilizando 

 0,50 V

C
or

F
 um sensor distinto; da mesma série “MC” aplicou-se o potencial  

®
Ag/AgCl Náfion  117. 
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Figura 70 – Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) após três 
 horas decorridas do final do experimento anterior utilizando o mesmo 
 sensor “MC”com DAB, aplicou-se o potencial 0,50 VAg/AgCl Náfion

®
 117. 

 
 

As respostas acima foram obtidas por FIA-automatizada usando o sensor 

“MC” com DAB e, por meio, da técnica amperométrica TB, foram aplicados os 

mesmos potenciais de 0,30 e 0,50 VAg/AgCl Náfion
®

 117. Pode-se observar que o

base 8,20

 assumir valores ínfimos. 

ser discutido no item 4.6.5). 

 

A seguir, são apresentadas as curvas de calibração (corrente vs. 

concentração) para as espécies de nitrito. Estas correspondem aos valores de picos 

médios para a resposta da concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) aplicando 

e,
 n

A

 sinal de 

resposta ao nitrito no potencial 0,30 VAg/AgCl Náfion
®

 117 está na faixa de ruído da linha 

de  ± 6,30 pA. Isto significa que os sinais obtidos para nitrito estão a um 

rro de 55,75 %, e, portanto; podee

 

As Figuras 69 e 70 indicam o registro do sinal correspondente ao nitrito sem 

interferentes em dois momentos. Primeiramente, logo após a preparação das 

soluções de análise e o segundo após três horas decorridas do final do primeiro 

experimento (guardado em soro fisiológico). O segundo experimento foi realizado 

com outro sensor da mesma série de sensor “MC” com DAB, que tem por objetivo o 

estudo do parâmetro-padrão de reprodutividade (a 
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os potenciais 0,3 e 0,5 VAg/AgCl Náfion
®

 117, de acordo com o resultados obt

Figuras 68, 69 e 70. 

Na Figura 71 pode ser observado que o sinal de resposta para todas as 

concentrações de nitrito no potencial 0,3 VAg/AgCl Náfion
®

 117 estão na faixa de c

nula, confirmando a contribuição desprezível da corrente na medição de nitrito neste

potencial. Outros resultados foram obtidos para nitrito utilizando FIA-automatizada.

Após uma sequência de medições de interferentes foi realizado um expe

para nitrito sem interferentes (Figura 72). 
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Figura 71 – Curva de calibração (corrente vs. concentração) que corresponde aos 
 valores de picos médios para resposta de nitrito a 50, 100 e  
 250 µmol L-1 em potenciais 0,3 e 0,5 VAg/AgCl Náfion

®
 117. 

 
 

Utilizando o sensor “MC” com DAB, abaixo podem ser observadas as 

equações de calibração para as espécies de nitrito analisadas em dois potenciais 

sugeridos, a saber: 

 

Em 0,3 VAg/AgCl Náfion
®

 117:       I = 2,86 10-5 [nitrito] + 1,94 10-5  (nA)                         (33) 

Em 0,5 VAg/AgCl Náfion
®

 117:       I = 0,03 [nitrito] – 0,83  (nA)                                       (34) 
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O experimento seguinte foi realizado sem aguardar o tempo de estabilizaç

, pois a intenção é observar após uma sequência de medições de 

interferentes qual o comportamento do sensor. Então, a Figura 72 mostra que par

as primeiras medições o sinal de resposta do nitrito tem um ganho de corrente 

omparado com os valores de corrente no final para uma mesma 

concentração (ver concentração 100 µmol L-1). 
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 Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1

seqüência de medições com os interferentes, observa-se os picos 
médios obtidos por FIA-automatizada aplicando o pot

 0,5 VAg/AgCl Náfion
®

 117  

Depois mais dois experimentos foram realizados com nitrito e inte

concentração máxima presente no sangue de humanos nos dois potenc

estudo (ver Figura 73 e 74). Por último, outros dois experimentos foram feitos par

verificar a influência do tempo de degradação da solução, então realiza uma 

medição logo após a preparação da solução (Figura 75) e outra um dia após solução

preparada de nitrito com interferentes (Figura 76). 
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Figura 73 – Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) após duas 
 horas de solução preparada utilizando FIA-automatizada com o 
 potencial aplicado de 0,3 VAg/AgCl Náfion

®
 117  
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Figura 74 –  Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) após o 
 t ste anterior, usando FIA-automatizada com o potencial aplicado de  
 0,5 VAg/AgCl Náfion

®
 117. 
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Figura 75 – Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) com os 
 interferentes  na concentração máxima presente no sangue de 
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 76 – Curvas e equação de calibração do nitrito com interferentes na 

 
 

Figura
concentração máxima presente no sangue humano, as quais foram 
obtidas para os dois potenciais escolhidos. 
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A Figura 76 mostra as curvas e as equações de calibração para medição do 

ferentes para os dois potenciais, utilizando o sensor “MC”nitrito com inter  com DAB. 

Na sequência, mostram-se as 

 

Em 0,3   1 -4 itri  1,4 A)                (35) 

Em 0,5 VAg/AgCl Náfion
® 2

 

A Figura 7 apresenta l e  e com 

interferentes. A curva em preto com quadr in e r s com 

solução somente com nitrito e a curva em vermelho com esferas corresponde as 

resposta de nitrito mais as dos três interferentes estudados. 

equações detalhadas: 

 VAg
®

/AgCl Náfion  117:       I = 6,31 0  [n to] + 3  (n                 

 117:       I = 2,29 [nitrito] + 7,67 10   (nA)                                 (36) 

7 os va ores d  pico médios para nitrito sem 
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Figura 77 –  Resposta à concentração de nitrito (50, 100 e 250 µmol L-1) com os 
 interferentes na concentração máxima presente no sangue de 
 humanos após 1 dia de solução preparada, aplicando o potencial  

®

 
De acordo com a literatura, as espécies de nitrito em meio bioquímico (plasma 

sangu

 0,5 VAg/AgCl Náfion  117. 
 

íneo) degradam em 6 a 8 h. A fim de averiguar o descrito, foi realizado um 

experimento para nitrito com interferentes no segundo dia de solução preparada 

(nitrito em soro fisiológico - pH = 7,3 e 0,9 % NaCl - contendo paracetamol  

0,17 mmol L-1, ácido úrico 0,55 mmol L-1 e ácido ascórbico 0,11 mmol L-1). O 

resultado observado indica um sinal de resposta praticamente contínuo (Figura 76) 
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que na média foi 2,24 ± 0,05 (µA), indicando que o nitrito degradou após um dia de 

solução preparada. 

 
Os valores médios dos picos obtidos e representados nas Figuras 63, 64, 65, 

68 e 69 estão sistematizados na Tabela 11. A partir desses dados, foram calculadas 

as correntes de medições para nitrito sem e com interferentes utilizando a expressão 

e ΔE(S). Para definir ΔE(S) utilizou-se as equações de calibração (com as 

spectivas linhas de base) para solução com nitrito somente nos dois potenciais 

(equaç

nos do potencial 0,3 VAg/AgCl Náfion
®

 117; 

i) terceiro, insere-se o valor de concentração na equação obtida e calcula o valor de 

 

Logo a expressão é dada por: 

 0,8300 (nA)                                     (38) 

 

 diferença entre a equação 36 e 35 para as espécies de 

itrito analisadas com interferentes, temos: 

d

re

ões 33 e 34) e para solução de nitrito com seus interferentes (equações 35 e 

36). 

 

Então, o cálculo de ΔE(S) foi realizado, em três etapas: i) primeiro, fixa-se um 

valor de concentração utilizado em ambas as medições com os potenciais 

escolhidos; ii) segundo, faz-se a diferença entre as equações calibração, sendo 

referente ao potencial 0,5 VAg/AgCl Náfion
®

 117 me

ii

ΔE(S). 

 

ΔE(S) = I0,5 vAg/AgCl Náfion® 117 - I0,3 vAg/AgCl Náfion® 117                                (37) 

 

Sendo ΔE(S) igual à diferença entre a equação 34 e 33 para as espécies de 

nitrito analisadas sem interferentes, temos: 

 

ΔE(S) = 0,0299 [nitrito] -

E o ΔE(S) igual à

n

 

ΔE(S) = 0,2894 [nitrito] + 7,6557 102 (nA)                                  (39) 

 

A Tabela 11 indica a sumarização dos valores de corrente medidos ou 

calculados. 
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Tabela 11 – Sinal de resposta para nitrito com e sem interferentes em dois 
 potenciais e o cálculo da corrente de medição em ΔE(S). 
 

Corrente de Medição (nA) 
Potencial do Sistema 

de Medição – E(S) 
Nitrito sem 

interferentes 
Nitrito com 

interferentes 
(VAg/AgCl Náfion® 117) 

Concentração   ===> 
(µmol L-1) 

50 100 250 50 100 250 

0,3 

0,021 
± 

0,010 

0,018 
± 

0,005 

0,026 
± 

0,002 

112,750
± 

0,021 

112,750 
± 

0,021 

112,7500
± 

0,021 

0,5 

0,847 
± 

0,090 

1,762 
± 

0,020 

6,508 
± 

0,151 

810,500
± 

32,959 

1092,500 
± 

28,723 

1317,50
± 

20,529 

0

ΔE(S) 

0,665 
± 

0,072 

2,159 
± 

0,018 

6,645 
± 

0,150 

780,040
± 

32,920 

794,510 
± 

28,672 

837,92
± 

20,304 

0 

             ** 

 

0 250

valores não calculados ou medidos. 
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ação dos valores de ΔE(S) para as concentrações de nitrito 
 250 µmol L-1) com e sem seus interferentes. 

Os resultados apresentados, no decorrer dessa seção e principalmente na 

Figura

Figura 78 – Represent
  (50, 100 e
 
 

 78, indicam um incremento de corrente na medição de nitrito com seus 

interferentes (curva em vermelho, no gráfico). Por meio do tratamento matemático foi 

realizado o estudo nos dois pontos para os potenciais escolhidos, utilizando as 

equações de calibração respectivas. Desse modo, permitiu calcular ΔE(S) da 
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corrente de medição do nitrito com e sem interferentes, obtendo um sinal de 

resposta de nitrito com influência atenuada de interferentes. 

4.6 D

s, 

petitividades, reprodutividades e permissividades das medições realizadas. Então, 

sentam-se as discussões sobre as medições realizadas 

ferindo a respeito a cada parâmetro-padrão. 

4.6.1 

ncrementar seletividade do sensor a nitrito, modificou-se 

 eletrodo de medição com a eletrodeposição de DAB por voltametria cíclica (VC) 

m 50 ciclos. Esse procedimento permitiu obter um eletrodo altamente seletivo a 

nitrito 

corresponde ao 

itrito e evita a ocorrência dos interferentes. 

.6.2 Sensibilidade 

 

 

o Estudo dos Parâmetros-padrão em Sistema de Medição para 
o Sensor Desenvolvido para Nitrito 
 

 

Em sistemas de medição, a parte que corresponde ao sensor deve ser 

exaustivamente estudada considerando os parâmetros-padrão referentes à medição. 

Sabe-se que uma medida confiável implica desenvolver um sensor eletroquímico 

amperométrico capaz de maximizar as seletividades, sensibilidades, estabilidade

re

nos próximos itens, apre

in

 

Seletividade 
 

 

Neste trabalho, para i

o

e

e minimamente seletivo aos interferentes. Isso foi possível devido à 

característica da técnica VC, que realiza a oxidação e redução do filme depositado a 

cada ciclo. Portanto, tem-se um filme relativamente reticulado, que 

n

 

4
 

O estudo de sensibilidade foi realizado para nitrito e seus interferentes. 

Utilizando o coeficiente angular da reta, dividido pela área efetiva exposta do 

eletrodo de medição, calculou-se o índice de sensibilidade do sensor para a 

sequência de todas as espécies bioquímicas envolvidas neste trabalho. 
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Quantificar as sensibilidades das espécies presentes na solução de análise 

ossibilitou relacioná-las, estabelecendo um paralelo da resposta do nitrito com a de 

eus interferentes. Observou-se medição de nitrito sem influência direta do nitrito até 

a conc m DAB (Figura 79).  

p

s

entração de 0,18 mmol L-1, utilizando o sensor “MA” se

 
Figura 79 – Comparaçã  curva e calibra  do nitrito eus interfe tes. 

 

.6.3 Estabilidade 

A estabilidade na medição do sensor está relacionada com o sinal base, isto 

é, com

ão na ordem de 1800 s. A 

o das s d ção e s ren

 

A resposta obtida para os principais interferentes foi abaixo daquela do nitrito, 

exceto o paracetamol, abaixo de até a concentração de 0,18 mmol L-1. Isso é 

aceitável, pois no organismo humano a concentração máxima de paracetamol é da 

ordem de 0,17 mmol L-1. Os resultados indicam uma redução dos interferentes, 

usando o eletrodo de trabalho (ouro) modificado com DAB. 

 

4
 

 

 a capacidade do sensor atingir uma linha base abaixo de nA, em um rápido 

intervalo de tempo. Neste trabalho com a modificação com DAB chegou-se na linha 

base entre nA e pA com intervalo de estabilizaç
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estabilidade também está no retorno a linha base no mesmo valor antes de uma 

edição por FIA. 

e de DAB e no segundo, o 

decaimento está normalmente relacionado com a oclusão do eletrodo de medição 

(trabalho), ou seja, a adsorção de materiais indesejados na superfície do eletrodo. 

 

4.6.4 Repetitividade 
 

 

A repetitividade das medições de nitrito e dos interferentes foi calculada 

através do complemento para 100 % do desvio-padrão em porcentagem. 

 

4.6.5 Reprodutividade 
 

 

A reprodutividade das medições de nitrito e dos interferentes foi calculada 

através do erro percentual da repetitividade em porcentagem. A observação deste 

parâmetro-padrão requer sensores diferentes de uma mesma série. 

 

4.6.6 Permissividade 
 

 

A permissividade foi calculada somente para a medição de nitrito utilizando 

sensores com DAB. Não foi possível calcular a permissividade dos interferentes, 

pois não foram realizadas as curvas de calibração para os interferentes utilizando o 

sensor com DAB. A permissividade indica a porcentagem em relação ao sinal de 

resposta do nitrito com sensor sem DAB em relação ao eletrodo com DAB. 

m

 

Neste trabalho, toda medição foi baseada no descrito acima, que possibilitou 

resultados com grande confiabilidade, pois a variação da linha base implica em uma 

diferença relativa entre o pico da medição com o retorno a linha base inicial. Esse 

fenômeno é conhecido por degradação do sensor que pode ocorrer na forma de 

incremento ou decaimento de corrente. No primeiro caso, testes revelam problemas 

no eletrodo de referência ou rompimento do film
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4.6.7 Resumo dos Pa

Tabela 12 –  Resumo dos parâmetros-padrão para a média de sensores com ou 
 ®

 

râmetros-padrão 
 

 

A Tabela 12 indica a síntese dos parâmetros-padrão. 

 

sem DAB e medições a 0,5 VAg/AgCl Náfion  117. 

Espécies eletro-bioquímicas estudadas  
Parâmetros-padrão 

Nitrito Paracetamol

 
Ácido 
úrico 

 
Ácido 

ascórbico 

Nitrito com 
Interferentes

Seletividade  
Interferentes/Nitrito 

(%) ** 

 
2,88 

 
7,57 

 
8,15 

 
0,32 

Sensibilidade 
(μA mmol-1 L mm-2) 90,00 

 
2,59* 

 
6,81* 

 
7,34* 

 
0,23 

Repetitividade 
(%) 91,28 

 
87,12 

 
84,48 

 
87,91 

 
97,26 

Estabilidade 
(pA ± бpA) 

0,4   
±   

0,1  

12,0 
±   

0,1 

13,0 
±   

0,2 

11,0 
±   

0,1 

15,0   
±   

0,3 
Reprodutividade 

(%) 99,66 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
Permissividade 

(%) 6,57 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 * sensor com eletrodo de medição sem DAB, ** não calculado 
 

Os resultados apresentados na Tabela 12 indicam mais seletividade aos 

interferentes que ao nitrito, porém a sensibilidade é maior para o nitrito. Em todos os 

casos apresenta boa repetitividade de medições entre 84 a 97 % e a reprodutividade 

na medição na ordem de 99,66 %. Observa-se excelente estabilidade, possível 

devido à combinação do eletrodo de referência com Náfion e o eletrodo de medição 

com DAB. A permissividade do DAB é baixa para nitrito, porém quando nitrito com 

interferentes a corrente passa para o ordem de µA. 

 

4.7 Da Armazenagem do Sensor Fabricado 
 

 

Os testes realizados neste trabalho indicaram que armazenar os sensores em 

soro fisiológico garante a preservação das características iniciais dos eletrodos, sem 

apresentar variações significativas nas medições. 
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4.8 Da Vida Útil e Descarte do Sensor 
 

 

Com os resultados obtidos neste trabalho, os quais foram sistematicamente 

embasados na avaliação dos parâmetros-padrão, pode-se inferir que o tempo de 

vida mínimo que assegura as condições iniciais do sensor está na ordem de três 

dias. Com isso, pode-se medir nitrito e seus interferentes durante esse tempo sem 

qualquer desgaste significativo do sensor. Após esse tempo de uso os sensores 

devem ser descartados em sacos plásticos vedados. 
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5 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

A presente dissertação pode ter diversos desdobramentos futuros, entre os 

quais podemos destacar: 

 

 

onsiderando a mínima influência dos interferentes. Por meio 

dessas curvas será possível a realização de um tratamento matemático e estatístico, 

relacio

1ª – Realizar as adequações necessárias no sistema do aparato 

extracorpóreo, possibilitando integrar todas as partes. A análise por Injeção em 

Fluxo Automatizada (uso de bomba compressora de ar e microválvulas), analisador 

amperostato e sistema fluídico (tubos, conexões e cela de análise), neste caso será 

otimizada; 

2ª – Estudar a utilização de novas membranas seletivas que permitirão 

aumentar a sensibilidade e seletividade do sensor para nitrito. 

 

3ª – Fabricar um lote de sensores, para intensificar os estudos quanto aos 

parâmetros-padrão. Desse modo, será possível calcular as curvas de calibração do 

sensor para nitrito, c

nando a resposta de nitrito com a dos interferentes. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Neste trabalho foi apresentado o aparato extracorpóreo para monitoramento 

de nitrito através da Análise por Injeção em Fluxo Automatizada. O sensor 

eletroquímico planar definido com três eletrodos acoplado à cela eletroquímica. O 

projeto desse aparato permitiu uma configuração que visa obter um sistema de 

análise com as seguintes características: mínimo volume morto, pequena quantidade 

de solução de análise, menor tempo de resposta do sensor, reduzida oclusão do 

eletrodo de trabalho, máximo ganho em repetitividade, reprodutividade, 

sensibilidade, seletividade, estabilidade e procedimento de limpeza. 

 

Foi apresentado o projeto e a construção dos sensores, baseando-se em um 

sistema eletroquímico de três eletrodos definidos por técnica de screen-printed sobre 

um substrato de alumina. Os sensores eletroquímicos são de fácil obtenção e de alta 

reprodutividade, são produzidos em grandes lotes, apresentam baixo custo de 

fabricação e são adequados para o monitoramento em Unidades de Terapia 

Intensiva de espécies bioquímicas a serem analisadas in vitro. 

 

Depois dos eletrodos definidos no sensor realizou-se uma limpeza padrão 

para eliminar particulados, orgânicos, óxidos, hidróxidos e metais. A limpeza mais 

eficaz proporcionou um sistema de medição com ativação da superfície dos 

eletrodos de trabalho e um referência estável com potencial conhecido. 

Consequentemente, obteve-se sucesso na análise de nitrito e na obtenção de filmes 

de cloreto de prata com boa homogeneidade, aderência e rugosidade. O 

procedimento de limpeza foi realizado em três etapas, a saber: I) limpeza física: 

polimento com alumina gel 0,05 µm; II) limpeza química: álcool, acetona, ácido 

clorídrico e ácido sulfúrico 1 mol L-1; III) limpeza eletroquímica: ácido sulfúrico 

diluído. 

 

Neste trabalho foi apresentado o processo para obtenção, secagem, 

acondicionamento e caracterização do filme espesso de AgCl utilizado na fabricação 

de pseudo-eletrodos de referência. Considerando que durante a deposição 

 



 161

eletroquímica podem ocorrer giões de nódulos (AgCl não 

homogêneo) no filme em questão, o estudo de secagem e de acondicionamento em 

alinas permitiu demonstrar a minimização dos defeitos e dos nódulos. Isso 

ru

e de 

orrente de 0,5 mA cm-2 obtido pela técnica LSV e a deposição amperométrica pela 

om 

omogeneidade, aderência, rugosidade e estabilidade adequada. Isso permitiu 

defeitos pontuais e re

soluções s

proporcionou um filme de AgCl com melhor homogeneidade, aderência e com baixa 

gosidade.  

 

A verificação do potencial de deposição eletroquímico para a densidad

c

técnica TB  também contribuiu para obter filmes espessos de AgCl c

h

eletrodos de referência com bom desempenho e baixa histerese. 

 

A caracterização dos eletrodos de referência foi realizada em três etapas (i) 

teste de reversibilidade do Ag/AgCl, (ii) variação do potencial de eletrodo com a 

concentração de cloreto e (iii) variação do potencial de eletrodo com o tempo. Com a 

caracterização, verificou-se que os eletrodos de referência possuíam boa 

estabilidade quando recobertos com Náfion® 117, traduzindo em uma linha base 

com mínimo declive. 

 

presentou a melhor performance devido à ação deste polímero que é capaz de 

Is

e  a ter menor influência da concentração de cloreto no filme AgCl, 

ois estão recobertos com Náfion® 117. 

foram descritas a ativação e a caracterização dos eletrodos de 

abalhos para monitoramento de nitrito e seus interferentes (paracetamol, ácido 

e 

letroquímica de nitrito, deixando o sinal de resposta da mesma ordem (nA) da 

O pseudo-eletrodo de referência Ag/AgCl recoberto com Náfion® 117 

a

selecionar a permeabilidade de íons positivos, evitando a difusão de íons negativos. 

to indicou melhor estabilidade do potencial de referência, pois o pseudo-eletrodo 

 referência passad

p

 

Também 

tr

úrico e ácido ascórbico). Observa-se que a membrana de 1-2 Diaminobenzeno 

AB) reduz, significativamente, a influência dos interferentes na anális(D

e

medição do nitrito.  

 

 



 162

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que os sensores 

letroquímicos planares são adequados para a análise por FIA-automatizada de 

itrito e de seus interferentes na faixa de -1

e

n  50 a 250 µmol L . O baixo custo de 

bricação dos sensores, a alta reprodutibilidade e mínima contaminação os tornam 

T

anális

fa

atraentes para aplicação em ambiente bioquímico de biocompatibilidade controlada. 

ambém são adequados para integração em sistemas de medição com a cela de 

e, a fluídica e a aquisição de dados em um mesmo sistema extracorpóreo. 
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