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RESUMO 

A potencialidade do eletrodo de cobre em meio alcalino foi demonstrada para o 

determinação de etanol a +0,6 V vs Ag/AgCl. A participação de espécies solúveis 

de Cu(III) no processo eletrocatalítico envolvendo a oxidação do etanol foi 

demonstrada por experimentos utilizando eletrodo disco-anel. A influência do 

potencial de pré-tratamento no sinal anódico foi investigada e correlacionada com 

a morfologia dos filmes formados na superfície do eletrodo por EDS (Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy), indicando que as espécies de Cu(III) são 

originadas a partir da oxidação da camada de CuO. As medidas de etanol foram 

realizadas por amperometria em 0,6 V (vs Ag/AgCl). A repetibilidade das medidas 

utilizando padrão aquoso de etanol 0,05 % (v/v) foi de 3 % (v/v) e os limites de 

detecção e quantificação foram de 0,005 % (v/v) e 0,01 % (v/v), respectivamente. 

Nas condições experimentais otimizadas, o sensor amperométrico foi utilizado para 

o monitoramento da concentração de etanol no ar exalado (BrAC), que foi 

convenientemente coletado em um balão de borracha (V = 3 L) e introduzido em 

uma solução de NaOH 1 mol L-1 (V = 10 mL). O sensor apresentou uma faixa 

linear para concentrações de etanol em ar exalado na faixa de 0,26 – 130 mg L-1, 

operando de acordo com os parâmetros analíticos especificados na Legislação 

Brasileira para a quantificação de etanol no ar exalado em condutores de veículos 

automotores. A constante de eliminação de etanol do corpo humano também foi 

investigada e os resultados concordaram com os valores da literatura. 

Empregando-se eletrodos de Cu e Au foram também desenvolvidas outras 
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metodologias para a quantificação de dipirona, glicose e ácido ascórbico e sistemas 

em fluxo. Estudos sobre o desenvolvimento e propriedades de um sistema 

gerador-coletor foram realizados e o dispositivo foi utilizado em titulações de 

substâncias redutoras com iodo gerado eletroquimicamente. 
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ABSTRACT 

A copper disc working electrode in alkaline solutions was demonstrated to act as a 

suitable amperometric sensor for ethanol determination at +0.6 V vs Ag/AgCl. The 

participation of free-soluble Cu(III) species in the electrocatalytic process involving 

the anodic oxidation of ethanol has been demonstrated by rotating ring-disc 

electrode voltammetry. The influence of the pretreatment potential on the anodic 

signal was investigated and a correlation with the morphology of the electrode 

surface characterized by Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) indicated 

that the Cu(III) species is originated from the oxidation of a CuO layer. Ethanol 

measurements were performed in the amperometric mode at 0.6 V (vs Ag/AgCl). 

The repeatability of the measurements for a 0.05 % aqueous ethanol solution was 

estimated as 3 %, and the detection and quantification limits were determined as 

0.005 % and 0.01 %, respectively. At the optimum experimental conditions, the 

amperometric sensor was used to monitor the concentration of ethanol in breath 

(BrAC), which was conveniently collected in a rubber air balloon (volume = 3 L) 

and introduced in a 1 mol L-1 NaOH working solution (volume = 10 mL). The 

sensor can measure a person’s breath ethanol over the concentration range 0.26 – 

130 mg L-1 by operating it according to an established protocol, of which the 

analytical parameters are specified by the Brazilian Legislation for BrAC 

measurements in drivers. The rate of ethanol degradation in the body was 

followed, and the results agree with predictions in the literature. Methodologies for 

the determination of dipyrone, glucose and ascorbic acid were also developed by 
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using Cu and Au electrodes. Features of a dual-band electrochemical cell were 

investigated towards the development of a generator-collector system, which was 

employed in titrations with electrogenerated iodine. 
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1. Introdução 

1.1 Etanol 

O etanol (álcool etílico), CH3CH2OH, é um líquido incolor, inflamável, com 

um odor característico. A palavra álcool deriva do arábico al-kuhul, que se refere 

a um fino pó de antimônio, produzido pela destilação do antimônio, e usado como 

maquiagem para os olhos. Os alquimistas medievais ampliaram o uso do termo 

para referir-se a todos os produtos da destilação e isto levou ao atual significado 

da palavra. O ponto de fusão do etanol sólido é –114,1 °C, e o de ebulição é 78,5 

°C, e sua densidade é 0,789 g mL-1 a 20°C[1].  

Existem basicamente 3 processos utilizados para a fabricação do etanol[2]: 

a fermentação de carboidratos, a hidratação do etileno, e a redução do acetaldeído 

(normalmente preparado pela hidratação do acetileno). Antes de 1930, o etanol 

era preparado somente por fermentação, mas, hoje, estima-se que cerca de 80% 

do etanol produzido nos EUA seja através da hidratação do etileno[3]. 

O etanol é produzido desde a antigüidade pela fermentação de açúcares. 

Todas as bebidas alcoólicas e mais da metade do etanol industrial ainda é feito por 

este processo. Uma enzima, a zimase (conjunto de enzimas que catalisa a 

transformação da glicose e da frutose em álcool etílico durante a fermentação 

alcoólica), é responsável pela conversão dos açúcares em álcool e gás 

carbônico[4]: 

C6H12O6  → 2 CH3CH2OH + 2 CO2   (1) 
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Na produção de bebidas, tal como whiskey e vodka, as impurezas é que dão 

o sabor diferencial. Substratos de batatas, milho, trigo e outras plantas podem ser 

usados na produção do etanol por fermentação. Uma enzima, a diastase (ou 

maltase), converte o amido em açúcares e, então, a zimase converte-os em álcool. 

O etanol produzido por fermentação chega no máximo a 14% na solução: 

acima desta concentração, o etanol destrói a enzima zimase e a fermentação 

pára[2]. O etanol pode ser concentrado por destilação, mas ocorre a formação de 

um azeótropo (mistura de ponto de ebulição constante) a 96% de etanol em 

água[2]. Portanto, o etanol puro não pode ser obtido por destilação. A indústria 

utiliza agentes desidratantes ou prepara o etanol sinteticamente, a partir de 

acetaldeído[2]. 

1.2 Comportamento do álcool no corpo humano 

1.2.1 Fisiologia do etanol no corpo humano  

O álcool é uma droga lícita, ou seja, é legalmente comercializada. O 

conhecimento dos seus usos e abusos são tão importantes quanto ler as instruções 

em um frasco de remédios. Ao beber uma bebida álcoolica, uma pequena 

quantidade de álcool entra na circulação sangüínea diretamente pelos tecidos da 

boca e garganta. Em seguida ele chega ao estômago, onde de 30% a 40% do 

álcool pode ser absorvido em 20 minutos[5,6] se a válvula de saída do estômago 

estiver fechada. Quando a válvula está aberta, porém, o álcool passa pelo intestino 

delgado, onde uma rápida absorção acontece. A circulação sangüínea distribui 

então uniformemente o álcool ao longo do corpo. Em média 90 % do álcool 



Introdução  3

ingerido é absorvido em 1 hora[5,6]. Uma vez dentro da circulação sanguínea, o 

álcool alcança o cérebro. Pelo fato do álcool possuir efeitos anestésicos e 

depressivos, o mesmo afeta as capacidades de fazermos julgamentos e exercer 

autocontrole. 

O álcool é uma substância que não está isenta de sofrer transformações 

químicas pelo organismo a fim de ser eliminado. Embora este composto afete o 

corpo rapidamente, seu impacto pode ser diminuído de acordo com vários fatores.            

Grande parte do álcool é eliminada pela oxidação do mesmo a dióxido de carbono 

e água[5,6]. Mais de 90% do álcool é oxidado no fígado e o remanescente é 

descarregado inalterado pelos pulmões e rins[5,6]. Uma proporção desprezível é 

eliminada pelas lágrimas, saliva e transpiração[5,6].  

1.2.2 Absorção 

           A rota mais prática e efetiva é a ingestão oral. Assim que o álcool entra em 

contato com os tecidos da boca e garganta, inicia-se o processo de absorção. O 

álcool rapidamente atravessa estes tecidos e, posteriormente, por um processo de 

difusão simples, entra em contato com o sangue. A difusão ocorre em função do 

etanol ser uma molécula pequena que facilmente se mistura com a água. Ao 

contrário de outras substâncias complexas, como gorduras, carboidratos e 

proteínas, o álcool não requer digestão preliminar ou separação para sua 

absorção, além disso, nenhum mediador é necessário para sua passagem na 

circulação sangüínea[5,6].  
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As bebidas alcoólicas são retidas no estômago por um período de tempo, 

antes de serem transferidas para o intestino delgado[5]. A absorção de álcool na 

circulação sangüínea também pode ocorrer diretamente pela parede do estômago, 

porém a absorção mais rápida ocorre pela parede do intestino, por apresentar área 

superficial mil vezes maior que o estômago, paredes mais finas e um maior 

fornecimento de sangue[5]. 

No estômago e no intestino delgado são absorvidos aproximadamente 30 % 

e 70 % de todo álcool consumido, respectivamente[5,6]. Portanto a retenção de 

álcool no estômago prolongará o tempo de absorção, enquanto que a rápida 

passagem do álcool no intestino delgado acelerará a taxa de absorção. Fatores que 

podem afetar a taxa total de absorção incluem o tipo e a natureza das bebidas 

alcoólicas, a concentração da própria bebida alcoólica, o tipo de comida e a 

quantidade de comida consumida, sexo do indivíduo, peso do corpo, conteúdo de 

água do corpo, experiência com álcool, disposição metabólica e outros fatores 

físicos, biológicos, e fisiológicos[5,6].  

A diferença do sexo do indivíduo na absorção do etanol deve-se ao fato das 

mulheres apresentarem maior conteúdo de gordura, e, consequentemente menor 

quantidade de água e maior concentração de álcool no organismo. Desse modo, o 

efeito é mais rápido e os danos provocados nos diversos órgãos mais intensos do 

que em homens, mesmo que ambos tenham peso corporal idêntico e ingiram 

quantidade semelhante de álcool. A soma de todos os parâmetros descritos 

anteriormente define a tolerância de consumo para um determinado indivíduo. 
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Independente da concentração de álcool de uma bebida consumida, a 

concentração de álcool no intestino delgado raramente excede 1 a 2 % v/v. Só a 

boca, a garganta e o estômago entram em contato com concentrações altas de 

álcool, sendo que no estômago este contato é prolongado[5,6].  

1.2.3. Distribuição 

Imediatamente depois do processo de absorção, o álcool é distribuído no 

sangue ao longo do corpo no sistema cardiovascular para os vários órgãos e 

fluidos do corpo. São observadas diferenças entre fluidos do corpo e órgãos do 

corpo, porém, uma relação relativamente constante existe entre eles. O único fator 

mais importante que influencia a concentração de álcool em um órgão ou fluido é 

seu conteúdo de água[7]. 

O álcool absorvido pelo estômago e intestino delgado entra na circulação 

sanguínea e é conduzido diretamente para o fígado[5]. Este último órgão é 

considerado o maior desintoxicante do corpo.  

Nos pulmões, o oxigênio inspirado incorpora-se à circulação sanguínea, ao 

passo que dióxido de carbono e outros componentes voláteis, como por exemplo, 

o álcool etílico, são eliminados do sangue[5]. Este processo acontece no saco 

alveolar na região pulmonar que contém aproximadamente 300 milhões de 

alvéolos. Cercando os alvéolos está uma fina rede de vasos capilares de sangue. 

O sangue em retorno dos nossos pulmões entra no lado esquerdo do 

coração do qual é bombeado para o sistema arterial ao longo do corpo. 

Aproximadamente 1/3 do volume total de sangue bombeado para fora do lado 
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esquerdo do coração entra em contato com o cérebro e os 2/3 remanescentes vão 

para o resto do corpo. A maior porção é passada pelos rins onde é filtrado e é 

purificado.  

1.2.4 Eliminação 

A eliminação do álcool do corpo inicia-se logo após o primeiro contato deste 

com o corpo e continua até que tenha sido totalmente removido. A eliminação 

prossegue por duas etapas diferentes: metabolismo e excreção[5]. 

Aproximadamente 90 - 98% da quantidade total de álcool consumida é removida 

através do metabolismo. 

O metabolismo de remoção do álcool ocorre através de uma transformação 

química e tal processo acontece principalmente no fígado. Uma enzima, álcool 

desidrogenase, catalisa esta reação. Os produtos finais desta reação, dióxido de 

carbono e água, são não-tóxicos e excretados do corpo por meios naturais. 

A combinação de metabolismo e excreção indica a quantidade total de 

álcool eliminada do corpo, ou taxa de eliminação de álcool do corpo. Para um 

determinado indivíduo, esta quantidade é relativamente constante[8]. A 

quantidade real depende do peso das pessoas e quantidade de tecido gorduroso.  

Na literatura são reportados alguns valores para a taxa máxima e mínima de 

eliminação de álcool, sendo este experimento realizado em pessoas que possuem 

o hábito de beber socialmente, obtendo-se valores de 200 e 100 mg dL-1 h-1 

respectivamente[8].  
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Uma vez que a absorção é completada, a concentração de álcool no sangue 

diminui até que todo o álcool seja removido. A taxa de eliminação é determinada 

monitorando o decréscimo do nível de álcool do sangue ou ar exalado com o 

tempo[8]. 

1.2.5 Respiração 

Quando o álcool deixa o fluxo de sangue e entra na respiração ele alcança 

um ponto de equilíbrio na região alveolar[5]. Na expiração, a relação entre a 

concentração de álcool na região de sangue arterial dos pulmões e a concentração 

de álcool na respiração na região pulmonar (alvéolos), à temperatura de 34° C, é 

conhecida como BrAC/BAC (Breath Alcohol Concentration/ Blood Alcohol 

Concentration). Esta relação foi experimentalmente determinada por vários grupos 

de pesquisa desde o trabalho histórico de Widmarks[9], e atualmente a relação 

mais comumente aceita é 2.100:1[10], ou seja, 2.100 partes de ar alveolar (em 

volume) contêm a mesma quantidade de álcool que 1 parte de sangue. 

Outros pesquisadores acharam fatores que variaram entre 2.320:1 e 

2.370:1, em função disso, o fator de 2.300:1 foi proposto como padrão 

internacional[11]. Este valor se aproxima mais do valor predito pela Lei de 

Henry[12], porém a mesma não leva em consideração os limites práticos dos 

dispositivos comumente utilizados para quantificação de etanol no ar alveolar. 

Embora a relação de 2.100:1 resulte em uma sub-estimação da concentração de 

álcool no sangue a partir da análise de álcool no ar exalado, isto é preferível a uma 
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sobre-estimação, uma vez que, os resultados da análise serão usados para 

estabelecer uma carga criminal ou outra sanção. 

O Código de Trânsito Brasileiro de 23/09/97, da lei 9503 do Departamento 

Nacional de Trânsito, Ministério da Justiça, no seu artigo 276, estabelece que a 

concentração de 0,6 g L-1 de sangue (ou 0,3 mg por litro de ar exalado ou 

alveolar) é o limite a partir do qual o condutor se acha impedido de dirigir veículo 

automotor. Desta forma, fica estabelecida a relação 2100:1, para uso no Brasil. 

1.2.6 Efeitos do álcool no desempenho motriz 

         A tarefa motriz tem sido descrita como ações: 

            1) visual central (localizando ou mantendo a posição de pista do veículo); 

            2) visual periférica (investigação do ambiente, por exemplo, tráfego ou 

perigos motrizes potenciais). 

Nenhuma das duas atividades parece ser prejudicada pelo álcool quando 

executadas sozinhas. Porém, quando combinadas, o desempenho é geralmente 

mais pobre na tarefa visual periférica e isso ocorre quando a BAC é relativamente 

baixa, cerca de 0,5 g L-1[13-15].  

O efeito do álcool no desempenho de tarefas de atenção dividida é 

resultado da diminuição do processo de informação. Parece que o álcool apresenta 

menor efeito no processamento de informação de uma única fonte do que naquela 

vinda de várias fontes. Motoristas que estão sob a influência do álcool tendem a se 

concentrar em uma tarefa e negligenciar outras. 
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A ação de dirigir um automóvel normalmente é considerada como sendo 

uma tarefa relativamente fácil, não requerendo muito esforço consciente ou 

julgamento crítico. O controle de um automóvel é governado pelas funções 

sensoriais do corpo, que bombardeiam o cérebro com informação exigida para a 

execução de determinadas ações. O cérebro toma decisões e regula atividade 

motora baseada no treinamento e experiências prévias. Assim, as muitas 

manobras completas que uma pessoa faz enquanto dirige acontecem 

"automaticamente", ou melhor, instintivamente. 

Um indivíduo sob o efeito do álcool tem suas funções sensoriais 

deterioradas e estes podem não estar provendo informação completa ou correta 

para o cérebro. E embora as funções motoras das pessoas estejam prejudicadas, o 

efeito depressivo do álcool faz com que a pessoa se sinta menos inibida e mais 

confiante em si mesma em suas habilidades motrizes.  

Essas evidências, somadas ao advento dos veículos motorizados, resultaram 

em uma relação entre o uso do álcool pelos condutores e os acidentes 

automobilísticos ocorridos[16]. Mais tarde, com os transportes de alta velocidade e 

com a introdução de maquinários complexos em indústrias e em outras atividades, 

fez-se necessária a verificação do uso do álcool por motoristas e operários de 

algumas empresas, para evitar que indivíduos embriagados dirigissem veículos ou 

executassem funções que exigissem alto grau de atenção e concentração no seu 

trabalho. Até meados de 1940, os únicos meios para verificação do uso de álcool 

eram análises em sangue e urina, métodos demorados e imprecisos[17]. No final 
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dessa década, nos EUA, foram introduzidos os primeiros testes no ar alveolar com 

o uso de etilômetros (bafômetros), com finalidade comprobatória[13].  

Os equipamentos que operavam com células eletroquímicas tornaram-se 

populares no fim da década de 50 e, desde então, os fabricantes têm aprimorado 

essa tecnologia. Muitos problemas iniciais que limitavam seu uso a testes de 

triagem foram resolvidos e, nos anos 80, esses novos equipamentos obtiveram 

homologação pelo Departamento de Transporte dos EUA, bem como por governos 

de alguns países, para serem usados como testes comprobatórios[17]. Nessa 

década, tornou-se obrigatório o controle de trabalhadores do Departamento de 

Defesa e de empresas de transporte, nucleares e marítimas daquele país e, em 

1991, foi estabelecida a obrigatoriedade do controle de álcool em tripulação de 

aviões, motoristas de caminhão e operários de gasodutos[17].  

Segundo o National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de 

1992 a 2001 foram constatadas 156011 mortes no trânsito relacionadas ao uso de 

álcool, ver Figura 1.1, o que representa uma fatalidade a cada 30 minutos[18]. No 

Brasil, poucos são os estudos mais abrangentes no qual o uso de álcool em 

acidentados de trânsito é aferido, mas sabe-se que o número de mortes é tão 

grande ou até maior que o apresentado pelo NHTSA.  
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Figura 1.1 – Número de pessoas mortas em acidentes de trânsito no qual 

pelo menos uma das pessoas envolvidas estava com BAC (Blood Alcohol 

Concentration) = 0,01 % ou maior, desde 1992 a 2001, segundo o 

NHTSA[18]. 

 
Há muito tempo, leis que regulamentam o uso de álcool por motoristas têm 

sido estabelecidas e modificadas e, nas legislações de trânsito dos diferentes 

países, os limites estabelecidos são derivados de vários estudos controlados e de 

dados epidemiológicos a respeito dos sinais e sintomas da intoxicação por álcool 

etílico versus concentração de álcool no sangue[13]. Hoje está bem claro que há 

um aumento considerável do risco de acidentes automobilísticos quando o valor de 

alcoolemia do condutor está igual ou superior a 0,5 g/l. Estudos epidemiológicos 

ainda não demonstraram aumento significativo desse risco quando a alcoolemia é 

inferior a esse valor[13-15].  
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No Código de Trânsito Brasileiro de 23/09/97, da lei 9503 do Departamento 

Nacional de Trânsito, Ministério da Justiça, no artigo 277, está determinado que: 

todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for 

alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites previstos 

no artigo anterior, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia 

ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados 

pelo Contran, permitam certificar seu estado. Vale lembrar que, em termos legais, 

não importa qual seja o valor de alcoolemia encontrado, desde que este ultrapasse 

o limite estabelecido por lei.  

Atualmente, a verificação da embriaguez em condutores tem sido realizada 

principalmente pela medição do álcool no ar alveolar por meio do uso de 

etilômetros. Os resultados das determinações pelos etilômetros podem ser 

expressos diretamente pelas concentrações de álcool no ar alveolar ou 

indiretamente, no sangue, havendo nesse último caso, a necessidade de se utilizar 

um fator de conversão (Valor este discutido anteriormente na Seção 1.2.5)  

Devido à grande extensão territorial brasileira e à escassez de laboratórios 

que executem dosagem alcoólica em amostras de sangue, o uso de etilômetros 

seria o método ideal para a verificação da alcoolemia quanto ao cumprimento de 

nossa legislação. Sensores de baixo custo, de fácil operação e, principalmente, não 

- invasivos, seriam utilizados como método de triagem ou como teste 

comprobatório do uso de álcool. Contudo, a grande variedade de sensores que 

vêm sendo desenvolvidos possui em sua grande maioria o problema do custo do 
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sensor e da sua calibração. Estes sensores possuem os seguintes princípios de 

detecção: 

1. Célula a combustível, utilizando eletrodos de platina 

Algumas vantagens; 

• alta seletividade analítica para o álcool etílico;  

• alta exatidão, especialmente em baixas concentrações de álcool;  

• resposta linear numa ampla variação de concentração;  

• necessita apenas do uso de baterias para o seu funcionamento;  

• longa durabilidade;  

• alta confiabilidade em diversas condições de campo.  

Dentre algumas desvantagens, pode-se citar:  

• relativo alto custo por unidade;  

• dificuldade temporária em zerar o equipamento após repetidas medidas de 

álcool em altas concentrações ("efeito fadiga");  

• necessidade de calibração periódica. 

2. Absorção por infravermelho: A maior vantagem dessa tecnologia é alcançar 

especificidade e exatidão em baixas concentrações de etanol; alia-se a isso sua 

rapidez, possibilidade de análises em seqüência e fácil operação. Entretanto, os 

equipamentos atuais aceitam somente amostras de ar alveolar e, se a 

amostragem não for adequada, o equipamento a rejeita e invalida o teste. São 

equipamentos para serem utilizados em lugares fixos, normalmente acoplados 

a sistemas computadorizados, fornecendo resultados impressos. Suas 
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desvantagens são seu alto custo e o fato de não poderem ser facilmente 

transportados para utilização em campo, a não ser em unidades móveis. 

3. Semicondutores: muito pouco específico para a detecção de etanol, já que 

qualquer substância que adsorva na superfície do semicondutor forneceria um 

sinal positivo para etanol. 

4. Cromatografia a gás: idem ao infravermelho. Muito utilizado para amostras de 

sangue. 

5. Colorimétrico: Apresenta baixo custo, porem só fornece um resultado semi-

quantitativo da presença de etanol no ar alveolar. Consiste na oxidação do 

álcool em uma solução acidificada de dicromato de potássio, resultando em 

uma alteração de cor (de alaranjado para verde). Esse princípio analítico ainda 

é empregado, principalmente em tubos-teste descartáveis de plástico ou vidro, 

transparentes, que contêm esse reativo químico, acoplados a sacos plásticos 

(balões). É um método simples, de baixo custo, e que pode ser aplicado como 

triagem em indivíduos alcoolizados; além disso, pode ser utilizado em 

autotestes.   

1.3 Métodos estimativos da concentração de álcool no sangue 

 Muitas vezes as análises de álcool no sangue ou no ar exalado são 

realizadas após algumas horas da ocorrência de um acidente ou crime. Nessa 

situação, pesquisadores forenses utilizam-se de métodos estimativos para obter 

assim valores da concentração de álcool no sangue de um determinado indivíduo 

na hora da ocorrência do incidente. Estes cálculos estimativos levam em 
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consideração duas condições, que são: (a) A quantidade de álcool no sangue na 

hora em que a análise for realizada tem que ser reflexo da quantidade de álcool 

ingerida. Desta forma, somente o metabolismo e a excreção foram os agentes 

causadores da eliminação do álcool. (b) O decréscimo da quantidade de álcool no 

sangue tem que ser função do tempo. 

 Na literatura[8,9,19,20,21] são encontrados os seguintes métodos para 

estimar a concentração de etanol no sangue, podendo este valor ser extrapolado 

para a concentração de etanol no ar exalado utilizando-se a relação BrAC/BAC: 

Equação de Widmark[9]: 

BAC = BAC0 - β60 x t = 100 x 1,055 x D/(0,68 x Peso) - β60 x t  (2) 

Equação de Watson e colaboradores[19]: 

BAC = BAC0 - β60 x t = (D/TBW) x Blw x 100 - β60 x t  (3) 

Equação de Lewis[21]:   

BAC = BAC0 - β60 x t = 100 x D/(Vs x Peso) - β60 x t  (4) 

 Onde: BAC = Concentração de álcool no sangue em mg dL-1 no tempo t; 

  BAC0 = Concentração de álcool no sangue inicial em mg dL-1; 

  D = Dose de álcool em g; 

Blw = Fração de água no sangue em v/v; 

  β60 = Taxa de eliminação de álcool em mg dL-1 h-1. A eliminação do 

álcool ocorre após um tempo de aproximadamente 60 minutos; 

t = Tempo em horas entre o momento da ingestão das bebidas e o 

evento em questão; 
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Vs = Volume específico em L; 

  TBW = Volume total de água no corpo em L. 

Equação da TBW para homens[19]: 

TBW = 2,447 – 0,09516 (idade/anos) + 0,1074 (altura/cm) + 0,3362 (peso/kg) (5) 

 Desta forma, o valor de BAC0 dá um indicativo da concentração de álcool 

em um determinado tempo anterior à análise em questão. Também de posse dos 

valores de D, TBW, Blw, β60, pode-se estimar qual a concentração de álcool no 

sangue após um determinado tempo. 

1.4 Eletrodo de cobre em meio alcalino 

 O comportamento eletroquímico do cobre em meio alcalino tem sido objeto 

de estudo em muitas ocasiões desde o primeiro trabalho publicado por Muller [22]. 

Muitos destes trabalhos subseqüentes envolveram [23-27] estudos utilizando 

técnicas galvanostáticas acopladas com medidas em circuito aberto [25-27], Raio-X 

[26-28] e difração de elétrons[27,28]. Em meio alcalino, dois principais processos 

de oxidação são observados (a) formação de Cu2O, (b) formação de Cu(OH)2 à 

temperatura ambiente ou CuO a altas temperaturas[28], ou mistura de ambos. 

Outros estudos ainda demonstraram que a formação das camadas de Cu2O, CuO e 

Cu(OH)2 são dependentes de condições como potencial, pH, condições do 

transporte de massa, envelhecimento, e processos de reestruturação do filme [29]. 

Outro processo de oxidação é observado além destes dois mencionados 

anteriormente, sendo este terceiro processo a formação de espécies de óxidos de 

Cu(III) que foram postulados por Muller [22] e confirmados nos experimentos 
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realizados por eletrodo rotativo de disco-anel [30,31]. Na literatura são reportados 

alguns trabalhos eletroquímicos que atribuem a está espécie a função de 

mediadora dos processos de oxidação de carboidrato, amino ácidos e álcoois. 

Contudo a utilização do sensor para fins analíticos (Determinação de etanol em 

bebidas) tem aparecido em trabalhos mais recentes[32]. 

1.5 Eletrodos hidrodinâmicos 

 Imposições para aumentar a convecção e tornar o transporte de massa 

mais eficiente podem ser alcançadas de duas maneiras: movimentando o eletrodo 

ou a solução. A espessura da camada de difusão, em sistemas hidrodinâmicos, é 

menor do que a mesma na ausência de convecção, resultando assim em correntes 

maiores do que nos sistemas em batelada. Assim sendo, estes eletrodos que 

possuem esta característica são normalmente conhecidos como eletrodos 

hidrodinâmicos[33]. Se a taxa do transporte de massa for constante, juntamente 

com os outros parâmetros, a corrente de estado estacionário permanece 

constante. Para a determinação de constantes de reações e para a utilização em 

métodos quantitativos, eletrodos hidrodinâmicos são utilizados sob fluxo laminar, 

condições nas quais estes sistemas são bem comportados e com equações e 

parâmetros bem definidos[33].  

1.5.1 Correntes Limites 

 O parâmetro mais importante para a caracterização de eletrodos 

hidrodinâmicos é a corrente limite, IL. A figura 1.2 mostra os diferentes tipos de 
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eletrodos e as equações para as correntes limites encontradas para estes 

sistemas[33]. 

 

 

Eletrodo de 

disco 

 

IL = 1,554 nFC∞D2/3v-1/6π r2
1W1/2 

 

Eletrodo 

tubular 

 

IL = 5,43 nFC∞D2/3x-2/3Vf
1/3 

 

Eletrodo de 

canal 

 

IL = 0,925 nFC∞D2/3(h2/d)-1/3wx-2/3Vf
1/3  

W, velocidade angular (s-1) 
Vf, Vazão (cm3 s-1) 

v, Viscosidade cinemática (cm2 s-1) 
C∞, Concentração no âmago da solução (mol L-1) 

D, Coeficiente de difusão (cm2 s-1) 
F, Constante de Faraday (C mol-1) 

n, número de elétrons envolvido no processo eletródico 
Figura 1.2 – Esquema de alguns dos diferentes tipos de eletrodos 

hidrodinâmicos e equações que descrevem a corrente de estado 

estacionário para os processos eletroquímicos que ocorrem na superfície 

dos mesmos. 
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 Um dos eletrodos hidrodinâmicos mais bem conhecido e estudado é o 

eletrodo de disco[34], onde o eletrodo é acoplado a um mecanismo rotativo que 

proporciona um movimento da solução de forma controlada para a superfície do 

eletrodo, como demonstrado na figura 1.2. Contudo, este tipo de sistema 

apresenta algumas limitações que são a necessidade de um mecanismo rotativo 

acoplado ao eletrodo e o fato do mesmo ser utilizado no modo de batelada, 

necessitando assim a substituição da solução do analito para uma nova série de 

medidas. Adicionalmente a isso, altas velocidades de rotação podem causar a 

formação de vórtices e alguma turbulência e deste modo, as equações que 

descrevem as correntes limites destes eletrodos não apresentam utilidade (a 

velocidade com que pode rotacionar o eletrodo depende de fatores como o tipo do 

eletrodo e o “design” na célula). 

 Já a utilização de eletrodos em sistemas em fluxo resolve uma série de 

problemas que são encontrados utilizando o eletrodo de disco, ou melhor, os 

eletrodos que funcionam em modo de batelada, uma vez que são mais facilmente 

adaptados a situações reais para aplicações ambientais e industriais e não 

necessitam da troca da solução do analito para realização de um novo 

experimento[33]. Existem muitos tipos de células em fluxo disponíveis, baseadas 

em diferentes princípios: “wall-jet”, tubular e canal, ver figura 1.2. 

 Contudo, nota-se uma peculiaridade dos eletrodos que funcionam em 

sistemas em fluxo. O fato da área não estar diretamente relacionada com à 

corrente limite, ver figura 1.2, mostra que a chegada de material não se dá de 
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uma maneira uniforme como no eletrodo de disco, o que é esperado devido a 

maneira como o fluído alcança a superfície do eletrodo (Perfil de velocidade em 

tubulações ou canais, perfil de velocidade de Poiseuille[35]). 

 Outro tipo de eletrodo hidrodinâmico que nos últimos anos vem ganhando 

muito espaço é o sonotrodo. Este eletrodo é acoplado a um mecanismo de ultra-

som, que quando acionado aumenta significativamente o transporte de massa[36]. 

1.5.2 Eletrodos hidrodinâmicos de duas bandas   

 A maioria dos eletrodos hidrodinâmicos pode existir na configuração de dois 

eletrodos, com ambos funcionando de maneira independente ao longo do fluxo. 

Um dos eletrodos é o gerador (“upstream”, do inglês) e o outro o coletor, ou 

detector (“downstream”, do inglês), sendo os potenciais nestes dois eletrodos 

controlados por um bipotenciostato. Para o eletrodo de disco, o equivalente é um 

eletrodo chamado de disco – anel, em que o disco e o anel concêntricos são 

separados por um pequeno “gap”. A célula então contaria com dois eletrodos de 

trabalho e mais um eletrodo auxiliar e um eletrodo de referência. 

 Estes eletrodos duplos possuem duas principais aplicações[33]: 

1) Medir as espécies geradas pelo primeiro eletrodo, ou eletrodo gerador, para 

estudos de estabilidade de complexos, por exemplo. Utiliza-se nestes casos 

o fator de coleta, definido a seguir. 

O esquema da reação, nos eletrodos: gerador e coletor, é simples e pode 

ser representado pelas equações abaixo: 

Eletrodo Gerador: A + e-  B    (6) 
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Eletrodo Coletor: B  A + e-    (7) 

Contudo, uma fração de B difunde-se da camada de difusão para o âmago 

da solução, antes de alcançar o eletrodo detector. Com isso o fator de coleta, N, 

mostra qual foi a fração de B que alcançou a superfície do eletrodo detector sendo 

que este fator é definido como[36]: 

N = |IL,det/IL,gen|  (8) 

Sendo, IL,det, a corrente limite do processo eletroquímico que ocorre no 

eletrodo coletor e IL,gen, a corrente limite no eletrodo gerador. 

Outras equações descrevem a dependência dos fatores geométricos com 

relação ao fator de coleta para os eletrodos hidrodinâmicos descritos na Figura 

1.2, ver Apêndice 1.1[33]. 

2) Remover espécies eletroativas indesejadas que poderão causar 

interferências na determinação do analito de interesse no segundo eletrodo 

ou eletrodo coletor. Este fator é descrito como fator de blindagem 

(“shielding factor”, do inglês) 

O fator de blindagem[36] descreve a fração da espécie interferente e 

eletroativa que pode ser eliminada antes de alcançar o eletrodo detector, sendo 

caracterizado por: 

IL,det / I0
L,det = (1 – N0β-2/3)  (9), 

onde β corresponde a fatores geométricos da célula e I0
L,det a corrente medida no 

eletrodo detector quando o eletrodo gerador está desligado. Para que a remoção 

seja a mais efetiva possível o parâmetro N0β-2/3 → 1, o que corresponde a uma 



Introdução  22

distância pequena entre os eletrodos e a uma espessura do canal da célula muito 

pequena. 

 



Objetivos 23

2. Objetivos 

 Os objetivos do presente trabalho foram: (1) o desenvolvimento de métodos 

eletroanalíticos para a determinação de etanol em ar exalado, glicose e ácido 

ascórbico (seqüencial) em formulações farmacêuticas e dipirona em formulações 

farmacêuticas, utilizando eletrodos de ouro e cobre; (2) desenvolver um sistema 

gerador-coletor em fluxo, a partir de eletrodos de CD graváveis. Especial atenção 

foi dada ao estudo do comportamento eletroquímico do etanol sobre a superfície 

de eletrodos de cobre em meio alcalino. 
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3. Parte Experimental 

3.1 Reagentes e soluções 

Todos os reagentes foram utilizados sem prévia purificação. As soluções de 

trabalho foram preparadas pela dissolução dos reagentes sólidos ou diluição de 

soluções concentradas com água desionizada obtida em sistema de purificação 

Nanopure Infinity (Barnstead). As marcas dos fabricantes das soluções de trabalho 

utilizadas foram: NaCl, NaOH(Dinâmica; São Paulo, Brasil); Etanol puro para 

análise, HAc, NaAc, KCl, K3[Fe(CN)6], Na2S2O3(Merck; Darmstadt, Alemanha); 

Ácido Ascórbico, Glicose e Dipirona (Sigma, St Louis, MO).  

3.2 Instrumentação 

Foram utilizados um potenciostato do modelo PAR - 273 (EG&G) e um 

bipotenciostato da Autolab PGSTAT (Eco Chmie), ambos conectados a 

microcomputadores. Os experimentos foram realizados em célula eletroquímica 

convencional e sistema de 3 eletrodos. O eletrodo auxiliar utilizado foi um fio de 

platina e um tubo de aço inoxidável, respectivamente, nos experimentos em 

batelada e fluxo. Como referência foi utilizado um eletrodo de Ag/AgCl saturado. 

Os eletrodos de trabalho utilizados encontram-se descritos na parte 3.3 Eletrodos e 

estudo de superfícies.  

3.3 Eletrodos e estudos de superfície 

Microeletrodos de cobre, platina, ouro e fibra de carbono com raio de 12,5 

μm (exceto fibra de carbono 10 μm) foram confeccionados por meio de selagem 

das microfibras com cola epóxi em ponteiras de pipetas. O contato entre as 
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microfibras e o fio de Ni/Cr foi efetuado utilizando-se cola de prata. Os 

microeletrodos assim preparados foram polidos com lixas de granulação 

decrescente e posteriormente com alumina (φ = 0,3 μm) até se obterem 

superfícies lisas e sem rugosidades, observáveis em vídeo-microscópio com 

magnitude de 1000x (interfaciado com microcomputador para obtenção de 

imagens da superfície (Sony CCD-IRIS)). O desempenho dos microeletrodos, de 

ouro, platina e fibra de carbono, foi avaliado com solução padronizada de 

K3Fe(CN)6 em meio de pH = 3, comparando-se a corrente limite dos 

voltamogramas de estado estacionário com aquela obtida empregando-se equação 

que relaciona a corrente limite com os parâmetros experimentais (IL = 4nFDCr). 

Eletrodos de cobre são oxidados em potenciais mais positivos do que 0 V, portanto 

para microeletrodos de cobre utilizou-se solução padronizada de [Ru(NH3)6]Cl3 em 

pH = 3, uma vez que está espécie se reduz em potenciais negativos. Eletrodo de 

cobre de tamanho convencional foi preparado pelo encapsulamento de um fio de 

cobre de pureza conhecida, ver Tabela 3.1, em cilindros de Teflon. Eletrodos de 

ouro de tamanho convencional também foram utilizados. 

Tabela 3.1 – Análise obtida por espectrometria de absorção atômica do 

fio de cobre utilizado para a construção do eletrodo de cobre de tamanho 

convencional, após dissolução do fio em ácido nítrico. 

Cu 99,7 % 
Ni 0,014 % 
Cr 0,0044 % 
Pb 0,13 % 
Sn 0,0019 % 
Zn 0,15 % 



Parte Experimental 26

Estudos de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de difração 

eletrônica (EDS) foram realizados utilizando-se microscópio da Stereoscan 440 e 

Oxford Link ISIS, respectivamente, na Engenharia de Minas Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Placas de circuito impresso, adquiridas na Pertech do 

Brasil, constituídas de cobre eletrodepositado (Laminado Cobreado à Base de Papel 

e Resina Fenólica), foram utilizadas para estes experimentos. Após cada 

modificação da superfície dos eletrodos de cobre em potenciais distintos, estes 

foram armazenados em frascos purgados com argônio para evitar a oxidação do 

cobre pelo oxigênio do ar. 

Estudos com eletrodo rotativo de platina, na configuração disco-anel, foram 

realizados utilizando um sistema rotativo (AFMSRX, Pine Instrument Company) 

conectado a um bipotenciostato da Autolab PGSTAT (Eco Chmie). O disco foi 

modificado com Cu por polarização em solução de CuSO4 1 mol L-1 durante 10 

minutos em –0,1 V (vs Ag/AgCl), enquanto o anel não foi modificado. A cada novo 

voltamograma retirava-se o depósito de Cu0 utilizando HNO3 10 % (v/v) e 

realizava-se uma nova modificação. Mesma metodologia foi seguida para estudos 

de modificação da superfície de eletrodos de ouro de tamanho convencional. 

Para os estudos visando a determinação de etanol em ar exalado uma etapa 

a mais foi requerida para o eletrodo de cobre, entre os experimentos. A superfície 

do eletrodo de cobre foi colocada em solução aquosa de HNO3 (1:1), para remover 

a camada de óxidos formada no meio alcalino e lavada com água desionizada. Este 

procedimento[37] foi adotado para manter a repetibilidade entre os experimentos, 
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tanto de caracterização do filme formado quanto da quantificação do etanol. O 

eletrodo de cobre a ser utilizado como sensor amperométrico foi polarizado em –

0,1V por 700 s antes da mudança para o potencial de trabalho em 0,6 V. 

3.4. Célula eletroquímica em fluxo 

O sensor amperométrico de duas bandas foi fabricado a partir de um CD 

gravável, que é composto de uma base de policarbonato, uma camada orgânica 

fotossensível, uma fina camada de ouro e uma camada protetora[38]. O CDtrodo 

foi fabricado segundo a metodologia descrita por Angnes e colaboradores[38], que 

consiste na utilização de HNO3 concentrado para a remoção da película protetora e 

exposição da camada de ouro. Após isso um pequeno pedaço deste material foi 

utilizado para a fabricação de 2 eletrodos diferentes (W1 e W2), separados por um 

fino risco (d) feito na superfície de ouro, com uma agulha, figura 3.1. O design da 

célula eletroquímica está ilustrado na figura 3.2. 

HNO3 

Conc. 

Risco 

Figura 3.1 – Fabricação do eletrodo de duas bandas a partir de um CD 

gravável. 
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W1 W2

A
B

C

F

G

E

E
D

W1 W2

Dh

Dd

Fluxo A B A

3 mm

16,5 mm

3 mm

16,5 mm  

Figura 3.2 – Desenho esquemático que mostra a célula eletroquímica de 

duas bandas. Em (A), têm-se a entrada do fluxo, eletrodo de referência 

(B), contra eletrodo (C), saída do fluxo (D), blocos de acrílico (E), 

membrana de acetato de celulose (F), eletrodo de duas bandas (G). 

Eletrodos de trabalho: W1 e W2. Distância entre os eletrodos, d, e altura 

do canal, h.  

A célula consiste em 2 blocos de acrílico (20 x 52 x 22 e 11 x 52 x 22 mm) 

separados por uma camada de acetato de celulose (espaçador), resultando em 
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uma altura de canal (h) igual a 0,1 mm. Outras alturas de canais foram testadas, 

utilizando-se camadas de acetato de celulose mais espessas.    

O pedaço de CD foi posicionado no espaço de 3,0 x 16,5 mm construído no 

espaçador e o volume de líquido em contato com a superfície dos eletrodos foi 

calculado, obtendo-se o valor de 5 μL. A distância típica entre os eletrodos (d) foi 

de 0,1 mm, obtida com o auxílio de um microscópio, descrito na parte 3.3 

Eletrodos e análise de superfície. Outros valores de d foram utilizados. Os 

eletrodos foram conectados a um bipotenciostato para aquisição de ambos os 

sinais de corrente separadamente. O número de Reynolds[39] para o sistema foi 

calculado obtendo-se o valor de 27,4 (vazão utilizada 5 mL min-1) para a geometria 

utilizada na maioria dos experimentos, confirmando que o regime da célula 

eletroquímica em fluxo é laminar. 

Para análise seqüencial de ácido ascórbico e glicose a mesma célula 

eletroquímica foi utilizada, com algumas alterações quanto aos eletrodos de 

trabalho. Cobre foi eletrodepositado em fluxo em um dos eletrodos de ouro, 

polarizando o mesmo em -0,1 V por 20 minutos utilizando uma solução de CuSO4 

0,1 mol L-1 como solução carregadora, originando assim um eletrodo de ouro 

modificado com cobre. Uma representação da célula eletroquímica utilizada pode 

ser observada na figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Esquema da configuração da célula eletroquímica em fluxo 

utilizada para a determinação seqüencial de ácido ascórbico e glicose em 

formulações farmacêuticas. Blocos de acrílico (A), membrana de acetato 

de celulose (B), eletrodo de trabalho (W1 = ouro modificado com cobre e 

W2 = ouro) (C), eletrodo de referência (D), contra eletrodo (E), entrada 

do fluxo (F) e saída do fluxo (G). 
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Na maior parte dos experimentos utilizando esta célula eletroquímica 

posicionou-se os eletrodos de maneira que o fluxo passa primeiro sobre o eletrodo 

de ouro modificado com cobre e em seguida pelo eletrodo de ouro. 

3.5. Voltametria hidrodinâmica e experimentos em FIA 

Todos os estudos envolvendo a obtenção de voltamogramas hidrodinâmicos 

foram realizados com a montagem esquematizada na figura 3.4. Foram 

empregados eletrodos de ouro/ouro ou ouro modificado com cobre/ouro montados 

em configuração de camada delgada, sem a utilização de um comutador para a 

injeção das espécies eletroativas, já que estas foram introduzidas diretamente na 

solução carregadora. O potencial dos eletrodos foi controlado durante a passagem 

da solução carregadora sobre os eletrodos. 

W1 W2

d

h

A

B

C
D
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Figura 3.4 – Esquema da montagem em fluxo nos experimentos 

utador para a injeção das 

soluções de interesse no sistema, figura 3.4. Este foi construído no CENA – Centro 

utilizando o eletrodo de duas bandas: bomba de aquário (A), solução 

carregadora (B), válvula de injeção ou comutador (C), detector 

eletroquímico de duas bandas (D), descarte (E). 

Nos experimentos em FIA utilizou-se um com
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de Energia Nuclear em Agricultura, em Piracicaba-SP[40] e é constituído de acrílico 

e composto por uma parte central móvel que permite a colocação simultâneo de 

até 2 plugues de amostragem no sistema transportador. Em todos os 

experimentos realizados foi utilizado apenas um dos plugues de injeção de 

amostra. Todas as tubulações utilizadas foram de Tygon®. 

Como sistema propulsor da solução carregadora utilizou-se uma bomba de 

aquário[41].  

3.6. Análises espectrofotométricas 

Resultados para a determinação eletroquímica de glicose foram comparados 

com os obtidos pelo método baseado no teste utilizando o reagente de 

Benedict[42]. O princípio do método está baseado na perda de intensidade da 

coloração azul-esverdeada do reagente de Benedict como resultado da presença 

de íons Cu(II) (que são reduzidos pelos grupos aldeídos da glicose). O 

comprimento de onda utilizado foi de 735 nm para a quantificação da glicose 

presente nas amostras.  

Resultados para a determinação amperométrica de etanol em ar exalado 

foram comparadas com os obtidos pelo método espectrofotométrico, baseado na 

oxidação do etanol pelos íons Cr(VI) em soluções extremamente ácidas[43]. 

Resumidamente, os íons Cr(VI) (que oxida o etanol a acetaldeído) são reduzidos 

para Cr(III), resultando em solução com cor esverdeada. A diminuição de 

intensidade da coloração alaranjada da solução contendo íons Cr(VI) é medida em 

444 nm e é proporcional à concentração de etanol. 
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Para ambos os experimentos utilizou-se um espectrofotômetro da marca 

CIBA-Corning 2800 com uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico. 

3.7. Análises coulométricas 

A comparação dos resultados obtidos para a quantificação do ácido 

ascórbico e dipirona nas amostras comerciais foi realizada a partir da titulação 

coulométrica das espécies com iodo gerado eletroquimicamente[44,45]. Um 

coulômetro da Metrohm E 211 A foi utilizado para a geração eletroquímica do 

titulante e eletrodos de platina foram utilizados como anodo (rede de platina) e 

como catodo (espiral de platina). A solução de trabalho consistiu em 50 mL de 

uma solução tampão de HAc 1 mol L-1/Ac- 0,1 mol L-1 + KI 0,1 mol L-1, pH 3,7. 

Amido foi utilizado como indicador do ponto final da titulação. 

3.8 Ingestão de etanol, amostragem e análise 

 As amostras foram coletadas em um balão de borracha, figura 3.5, 

conectado a um tubo de plástico, pela expiração completa até um tamanho 

determinado, 3 L, medido anteriormente utilizando-se o deslocamento de água. 

Em seguida o tubo de plástico era conectado a um regulador de pressão de 

aquário previamente conectado com um tubo de Tygon® para transferência, de 

maneira controlada, da amostra para a célula eletroquímica. O ar exalado era 

transferido para uma solução de NaOH 1 mol L-1 (Volume = 10 mL).  As amostras 

foram coletadas de um voluntário antes e após a ingestão de 5 latinhas de cerveja 

(Teor alcoólico = 5 %, volume total = 1,75 L), consumidos em um período de 30 

minutos. 
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Figura 3.5 – Sistema utilizado para a coleta das amostras de ar exalado: 

Balão de borracha (1), tubo plástico (2), regulador de pressão (3), tubo 

de Tygon®(4).  

 Uma barrinha magnética foi utilizada para aumentar o transporte de massa 

do analito para a superfície do eletrodo nos experimentos amperométricos 

envolvendo o uso do eletrodo convencional de cobre, de forma que as medições 

fossem realizadas em condição de estado estacionário. Dados de BrAC foram 

correlacionados com os valores estimados pela equação proposta por Watson e 

colaboradores [8,19]. As características do voluntário de sexo masculino foram: 

idade (23 anos), peso (70 kg), altura (1,78 m). 

Para assegurar que o álcool nas amostras de ar exalado fosse 

representativo da concentração de álcool no sangue, algumas condições foram 

asseguradas, de tal forma que a concentração de álcool residual na boca após uma 

recente bebida não interferisse no experimento. São elas: realizar as amostragens 

esperando-se quinze minutos depois da última bebida ou enxaguando a boca e 
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engolindo água antes de administrar e amostrar grandes quantidades de ar, para 

assegurar que o ar coletado fosse realmente o ar em contato com o sangue 

(região alveolar).  

3.9 Sistema de geração de etanol gasoso 

Foi construído um sistema para geração de etanol no estado gasoso 

(simulando uma pessoa alcoolizada) utilizando-se uma bomba de aquário, frasco 

de plástico vedado para armazenar da solução de etanol e tubos de Tygon® para 

realizar as conexões entre frasco gerador de vapor de etanol, bomba e célula 

eletroquímica, ver figura 3.6. No frasco contendo etanol ocorre um equilíbrio entre 

etanol gasoso e a solução. Em seguida, a bomba de aquário é acionada e desloca 

o ar contendo etanol para a solução de NaOH. O etanol coletado na solução de 

NaOH foi quantificado na mesma utilizando-se o método de adição de padrão.   

  

A

B

C

 

Figura 3.6 – Sistema de geração de ar contendo etanol. Bomba de 

aquário (A), frasco contendo etanol (B) e célula eletroquímica (C). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Desenvolvimento de sensor para o monitoramento de etanol em ar 

exalado utilizando eletrodo de cobre 

4.1.1. Comportamento eletroquímico do etanol em diferentes 

eletrodos  

 Inicialmente realizaram-se estudos para comparar a sensibilidade do 

eletrodo de cobre em relação a eletrodos de outras composições, no que se refere 

ao processo de oxidação do etanol. Estes experimentos foram efetuados 

empregando-se diferentes microeletrodos. A Figura 4.1 mostra os sinais de 

corrente de oxidação obtidos nos diferentes materiais eletródicos. 
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Figura 4.1 – Voltamogramas cíclicos, em diferentes substratos, antes(---) 

e após(⎯) a adição de etanol em NaOH 1 mol L-1; microeletrodo de cobre 

(A), microeletrodo de ouro (B), microeletrodo de platina (C) e 

microeletrodo de fibra de carbono (D) . Velocidade de varredura 20 mV s-

1. Concentração de etanol = 1 % = 0,17 mol L-1. 

 
 Na Figura 4.1A, observa-se o processo de oxidação do etanol sobre a 

superfície de cobre (E = 0,5 V vs Ag/AgCl). Nos microeletrodos de ouro e fibra de 

carbono, respectivamente figura 4.1B e 4.1D, não foram observados processos 

anódicos relacionados à oxidação de etanol e na figura 4.1C, observa-se um 

pequeno aumento de corrente por volta de –0,2 V (vs Ag/AgCl), contudo muito 
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menos sensível do que no eletrodo de cobre. Na literatura encontram-se trabalhos 

sobre a oxidação de etanol em ouro e platina em meio alcalino [46,47]. Os 

potenciais relatados na literatura em meio alcalino para o processo de oxidação do 

etanol são de 1,2 V (vs  RHE)[46]  e 0,05 V (vs Ag/AgCl)[47] utilizando-se eletrodo 

de ouro e platina, respectivamente. Todavia estes eletrodos apresentam problemas 

com relação ao envenenamento da superfície[32]. 

4.1.2. Estudos eletroquímicos da oxidação do eletrodo de cobre e 

da oxidação do etanol em meio alcalino 

Superfícies de cobre não são oxidadas em potenciais menos positivos que 

do –0,4 V (vs Ag/AgCl) em NaOH 1 mol L-1, ver figura 4.2. Contudo quando o 

eletrodo é submetido a potenciais mais positivos formam-se camadas de Cu2O (i), 

CuO (iii) e Cu(OH)2 (ii). Um típico voltamograma do eletrodo de cobre em meio 

alcalino pode ser observado na figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Voltamograma cíclico do eletrodo de cobre em meio de 

NaOH 1 mol L-1. Velocidade de varredura de 50 mV s-1. 

O processo anódico representado por i provavelmente está relacionado à 

formação de Cu(I). A literatura[48] indica que espécies como Cu2O e Cu(OH)2
- 

podem ser geradas neste processo, de acordo com as equações 10 e 11: 

H-  Cu2O + H2O + e- (10) (i) 2Cu + 2O

(i) Cu + 2OH-  Cu(OH)2
- + e- (11) 

 Os picos que aparecem em –0,2 (ii) e –0,1 V (iii) podem ser correlacionados 

com a formação de Cu(II)[48] levando em consideração os valores de E0 para 

Cu2O/CuO, -0,25 V, e Cu2O/Cu(OH)2, -0,17 V[30] e resultados de estudos 

voltamétricos realizados com eletrodo de cobre[49]. Os perfis dos picos mudam 

consideravelmente com a velocidade de varredura; a velocidades mais baixas o 
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pico (iii) é predominante enquanto que em velocidades mais altas o pico (ii) 

prevalece conforme observado na Figura 4.3. As equações abaixo representam os 

prováveis processos eletródicos[48]      

(ii) Cu2O + 6 OH- + H2O  2Cu(OH)4
2- + 2e- (12) 

(ii) Cu2O + 2 OH- + H2O  2Cu(OH)2 + 2e-   (13) 

(iii) Cu + 2 OH-  Cu(OH)2 + 2e-  (14) 

(iii) Cu + 2 OH-  CuO + H2O + 2e- (15) 

-200 0 200

0,4 mA

 20 mV.s-1

 50 mV.s-1

 100 mV.s-1

 200 mV.s-1

E / mV vs Ag/AgCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Efeito da velocidade de 

varredura sobre os picos de 

formação do Cu(II). 

A espécie Cu(OH)4
2-[48,31] é uma espécie solúvel de cobre(II) que foi 

detectada em estudos utilizando eletrodo de disco anel.  

Fatores como taxa de crescimento do filme, temperatura, densidade de 

corrente e potencial aplicado influenciam qual das espécies (Cu(OH)2 e CuO) será 
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predominante no filme formado pelo processo (iii). Shoesmith e colaboradores [50] 

demonstram que a baixas densidades de corrente forma-se mais CuO e a altas 

densidades de corrente forma-se mais Cu(OH)2. Contudo, se a temperatura 

aumentar a formação de CuO é mais favorecida e com isso o filme apresenta uma 

maior proporção desta espécie. 

A altas temperaturas pode ocorrer a interconversão de Cu(OH)2 para 

CuO(16)[50]. 

Cu(OH)2  CuO + H2O (T >40ºC) (16) 

O pico (iv) é referente à formação da espécie de Cu(III) segundo as 

reações; 

(iv)         Cu(OH)2 + 2 OH-  Cu(OH)4
- + e-  (17) 

(iv)          CuO + 2 OH- + H2O  Cu(OH)4
- + e-  (18) 

(iv)         2CuO + 2 OH-  Cu2O3 + H2O + e-  (19) 

 Evidências de espécies solúveis[31] e não solúveis de Cu(III) foram obtidas 

em estudos utilizando eletrodo de disco-anel neste trabalho e serão discutidas 

adiante. 

 Os processos catódicos podem ser descritos pelas equações abaixo[48]; 

(v) Cu(OH)4
- + e-  CuO + 2 OH- + H2O  (20) 

(vi) 2 Cu(OH)4
2- + 2e-  Cu2O + 6 OH- + H2O  (21) 

(vii) Cu2O + H2O + 2e-  2 Cu + 2 OH-  (22) 

 Com adições sucessivas de etanol ao sistema, figura 4.4, um processo 

irreversível pode ser observado na região que corresponde à formação de Cu(III) 



Resultados e Discussão 42

(E = 0,6 V), demonstrando assim que a oxidação do etanol na superfície do 

eletrodo é mediada pelas espécies de Cu(III), segundo se observa na Figura 4.5. 
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Figura 4.4 – Voltamogramas cíclicos do eletrodo de cobre em NaOH 1 

mol L-1 antes (-) e após a adição de etanol, que resultou em 

concentrações de: 1(-), 2(-), 3(-), 4(-) e 5%(-). Velocidade de varredura 

50 mV s-1. O gráfico inserido mostra a dependência da corrente de pico 

(medida em 0,6 V) em função da concentração de etanol. 
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Figura 4.5 – Esquema da eletrocatálise do processo de oxidação do 

etanol promovido pelas espécies de Cu(III). 

 Na figura 4.4 observa-se uma boa linearidade para adições sucessivas de 

etanol, demonstrando-se assim uma potencialidade para aplicação deste eletrodo 

para quantificação de etanol em amostras de interesse.  

A participação de espécies de Cu(III) no processo de eletrocátalise da 

oxidação do etanol foi confirmado por estudos utilizando eletrodo de disco-anel 

(RRDE). A figura 4.6 mostra voltamogramas hidrodinâmicos antes da adição de 

etanol e após adições de etanol em NaOH 1 mol L-1, que resultaram em 

concentração de 1, 2 e 3 % de etanol, sendo o sinal medido em ambos os 

eletrodos disco (modificado com cobre) e anel (polarizado a 0,4 V, onde Cu(III) é 

reduzido). No anel, antes da adição de etanol, observa-se um pequeno sinal na 

região de 0,6 V devido à formação das espécies de Cu(III) e um sinal catódico no 

anel é observado simultaneamente ao aparecimento do sinal anódico no disco, 

referente à redução das espécies de Cu(III). Após a adição de etanol nota-se um 

aumento significativo do sinal de oxidação no disco e uma diminuição do sinal no 
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anel, com relação ao resultado obtido na ausência de etanol. O aumento do sinal 

do disco deve-se ao processo de eletrocatálise demonstrado na figura 4.5. A 

diminuição do sinal catódico no anel é explicado pelo consumo de Cu(III) pelo 

etanol, justificando assim o mecanismo de mediação proposto, figura 4.5. Com o 

aumento da concentração de etanol esta queda é ainda mais pronunciada. 
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Figura 4.6 – Voltamogramas cíclicos registrados em eletrodo rotativo de 

disco-anel, com disco modificado com cobre, antes (A) e após adições de 

etanol que resultaram em concentrações de 1(B), 2(C) e 3%(D). 

Eletrólito: NaOH 1 mol L-1. Potencial do anel = 0,4 V vs Ag/AgCl, 

velocidade de rotação 1000 rpm e velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

  
Outra informação importante que pode ser obtida deste experimento é o 

aparecimento de um componente catódico (E = 0,6 V (vs Ag/AgCl)) observado no 
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voltamograma do disco na ausência de etanol, Figura 4.6A. Em condições 

hidrodinâmicas o aparecimento deste sinal de corrente é um indicativo que além 

de uma espécie solúvel de Cu(III), corrente catódica no anel, existe uma espécie 

não solúvel de Cu(III) que fica imobilizada na superfície do eletrodo de cobre, 

provavelmente Cu2O3[51].      

Como foi visto na figura 4.3, a velocidade de varredura interfere na 

formação das camadas de óxidos de cobre. Estudos prévios realizados, não 

mostrados, demonstraram que dependendo do perfil dos picos (ii) e (iii), 

mostrados nas Figuras 4.2 e 4.3, a intensidade do sinal de corrente para o 

processo de oxidação do etanol na superfície do eletrodo é alterada. Desta forma, 

realizou-se um estudo mais sistemático para caracterizar a dependência do sinal 

anódico para o etanol em função da natureza do filme. Assim, polarizou-se o 

eletrodo de cobre em potenciais distintos em NaOH 1 mol L-1, por um certo tempo, 

para posterior varredura no sentido de potenciais negativos. Experimentos foram 

realizados com tempos de pré-tratamento de 5 a 210 s e nos potenciais de –0,2, -

0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,4 e 0,6 V. Após cada voltamograma o eletrodo era polido em 

alumina. A figura 4.7 mostra os perfis dos voltamogramas nos diferentes 

potenciais de pré-tratamento, mas para facilitar o entendimento são mostrados os 

resultados para um único tempo de pré-tratamento (30 s).   
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Figura 4.7 – Aspectos dos voltamogramas cíclicos registrados para as 

diferentes superfícies obtidas após pré-tratamentos em potenciais 

distintos: -0,2(a), -0,1(b), 0,0(c), 0,1(d), 0,2(e), 0,4(f) e 0,6V(g). Tempo 

de pré-tratamento de 30 s, Potencial inicial: 0,0 V, Potencial de inversão: 

–1,0 V e Potencial final 0,0 V. 

 
Nota-se na figura 4.7 que as superfícies submetidas a potenciais prévios na 

região de –0,2 a 0,0 V (vs Ag/AgCl) apresentam um comportamento eletroquímico 

diferenciado, pois acredita-se que filmes com composições diferentes foram 

formados nestes potenciais.    

A fim de se observar como estes diferentes filmes se comportavam perante 

o processo de oxidação do etanol, submeteu-se o eletrodo aos pré-tratamentos em 
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potenciais distintos anteriormente realizados e em seguida registrou-se um 

voltamograma em NaOH 1 mol L-1 e na presença de 1 % de etanol + NaOH 1 mol 

L-1. A figura 4.8 mostra as correntes de pico obtidas em função dos diferentes 

potenciais de pré-tratamentos (-0,2 a 0,6 V) e do tempo de pré-tratamento (5 a 

210 s) para a oxidação do etanol. Após cada voltamograma o eletrodo era polido 

em alumina.  
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Figura 4.8 – Corrente de pico para o processo de oxidação do etanol em 

eletrodo de cobre em NaOH 1 mol L-1 em função do tempo de pré-

tratamento e potencial de pré-tratamento. Voltamogramas cíclicos foram 

registrados na faixa de potencial de 0,0 V a 0,8 V. 
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 Nota-se da figura 4.8 que empregando um potencial de pré-tratamento de –

0,1 V obtém-se um sinal anódico para o processo de oxidação do etanol muito 

maior do que o obtido nos outros potenciais de pré-tratamento. Após 10 s de pré-

tratamento, o tempo não influencia significativamente no sinal de oxidação do 

etanol (Vide figura 4.8 bidimensional).   

Durante o pré-tratamento do eletrodo de cobre em soluções de NaOH 

monitorou-se a corrente em função do tempo para cada potencial de pré-

tratamento, Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Sinais amperométricos durante os diferentes potenciais de 

pré-tratamento. 

 
 O aparecimento do pico na curva transiente, figura 4.9 nos potenciais de 

pré-tratamento de –0,2 e -0,1 V, é referente à formação dos filmes de Cu(OH)2 e 
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CuO[54]. Por microscopia eletrônica de varredura “in -situ”, Shoesmith e 

colaboradores[50] monitoraram o aspecto dos filmes formados durante o processo 

de pré-tratamento para potenciais na região de formação do óxido de cobre(II) (-

0,295 a –0,182 V vs Hg/HgCl2 saturado). Neste mesmo trabalho os autores 

dividiram o amperograma  em 4 regiões. A mesma aproximação foi realizada para 

o amperograma obtido utilizando –0,1 V como potencial de pré-tratamento, figura 

4.10. 
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Figura 4.10 – Sinal amperométrico durante os potenciais de pré-

tratamento de –0,1 V e as diferentes regiões de crescimento do filme. 

 
 No trabalho de Shoesmith e colaboradores[50], utilizando difração de raio X, 

mostra-se que na região II foram detectadas espécies de Cu2O, atribuídas à 

formação da camada inferior de Cu2O. Em III somente espécies de Cu(OH)2 e CuO 



Resultados e Discussão 50

foram detectadas, a 21ºC. Contudo ao utilizar uma temperatura de 25ºC somente 

CuO foi encontrado na região III, sendo este fato atribuído ao favorecimento da 

reação 15. Assim, sugere-se que o aparecimento do sinal transiente no 

amperograma deve-se à formação de espécies de CuO e Cu(OH)2.  

 Em vista da melhor sensibilidade obtida para o pré-tratamento em –0,1V 

para o processo de oxidação do etanol, realizaram-se estudos de microscopia de 

varredura eletrônica para caracterizar a diferença entre os filmes formados. 

 As figuras 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 mostram os resultados 

obtidos para as microscopias eletrônicas de varredura para os filmes formados em 

–0,2, -0,1, 0,0, 0,1, 0,2, 0,4 e 0,6 V por 30 segundos em experimentos realizados 

com placas de cobre de circuito impresso. 
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A 

B 

Figura 4.11 – Superfície do cobre polarizado a –0,2 V por 30 segundos 

em NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.12 – Superfície do cobre polarizado a –0,1 V por 30 segundos 

em NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.13 – Superfície do cobre polarizado a 0,0 V por 30 segundos em 

NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.14 – Superfície do cobre polarizado a 0,1 V por 30 segundos em 

NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.15 – Superfície do cobre polarizado a 0,2 V por 30 segundos em 

NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.16 – Superfície do cobre polarizado a 0,4 V por 30 segundos em 

NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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A 

B 

Figura 4.17 – Superfície do cobre polarizado a 0,6 V por 30 segundos em 

NaOH 1 mol L-1. Resoluções de 2000 (A) e 4000 x (B). 
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 Na figura 4.9, observa-se que para o potencial mais negativo (-0,2 V) 

obteve-se uma maior carga, Q, quando comparado com o potencial de –0,1 V. A 

polarização do eletrodo em –0,2 V resulta em uma superfície com cristais maiores, 

mas com menor área superficial que em –0,1 V. Desta maneira, o aumento da 

área superficial faz com que o sinal de corrente, para potencial de pré-tratamento 

de –0,1 V, seja maior do que em potencial de pré-tratamento de –0,2 V, Figura 

4.8.  À medida que se aplica potencial mais positivo, a superfície resultante 

apresenta uma característica mais amorfa, e com isso o sinal para a oxidação de 

etanol tende a diminuir novamente. Foram então realizados estudos de 

espectroscopia de difração de elétrons com o intuito de elucidar a relação entre a 

natureza das espécies de Cu e o processo de oxidação do etanol nestas 

superfícies. As Figuras 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22, mostram respectivamente os 

espectros da superfície sem modificação e modificada a –0,2, -0,1, 0,0 e 0,6 V por 

30 segundos. 
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Figura 4.18 – Espectro de difração eletrônica da superfície isenta de 

modificação. 

 

Figura 4.19 – Espectro de difração eletrônica da superfície modificada 

em NaOH 1 mol L-1 em –0,2 V por 30 segundos. 
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Figura 4.20 – Espectro de difração eletrônica da superfície modificada 

em NaOH 1 mol L-1 em –0,1 V por 30 segundos. 

 

Figura 4.21 – Espectro de difração eletrônica da superfície modificada 

em NaOH 1 mol L-1 em 0,0 V por 30 segundos. 
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Figura 4.22 – Espectro de difração eletrônica da superfície modificada 

em NaOH 1 mol L-1 em 0,6 V por 30 segundos. 

 
 Comparando o branco, Figura 4.18, com a Figura 4.19, nota-se que a 

modificação a –0,2V gerou um aumento significativo na quantidade de oxigênio na 

superfície devido à formação de Cu(OH)2, já que neste potencial somente as 

reações mostradas nas equações de (10) a (14) poderiam estar ocorrendo. Pode 

existir na superfície uma pequena quantidade de CuO, devido à interconversão de 

Cu(OH)2 a CuO.  

Comparando-se as Figura 4.19 e 4.20, observa-se uma queda no pico para 

o oxigênio demonstrando que esta superfície (Figura 4.20) possui uma composição 

menos rica em oxigênio, possivelmente devido à formação de CuO, equação (15), 

causando assim a redução da quantidade de oxigênio na superfície do eletrodo. 
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Com isso estes cristais menores podem ser caracterizados, figura 4.12, como uma 

superfície mais rica em CuO. Shoesmith e colaboradores [50] descrevem que numa 

superfície constituída por CuO os cristais parecem ser menores que os formados 

por Cu(OH)2. A 0 V existe uma pequena queda da quantidade de oxigênio, contudo 

a mesma fica muito próxima da quantidade formada em –0,1 V, mas o sinal para a 

oxidação de etanol é menor do que na anterior, figura 4.8. Possivelmente devido à 

passivação mais rápida do eletrodo, a quantidade do filme formada é menor e com 

isso menos Cu(III) será gerado para oxidar o etanol. Pode-se observar que a 

quantidade de filme de cristais na figura 4.13 é menor, conseqüentemente menos 

Cu(OH)2 e CuO serão formados.  

Para o potencial de 0,6 V ocorreu uma rápida passivação do eletrodo, mais 

rápida do que no potencial de 0 V. Contudo, não observou-se a formação de 

espécies cristalinas a 0,6 V e sim a formação de um filme amorfo que 

possivelmente pode ser Cu2O3, segundo a equação 19, diminuindo assim a 

formação do filme de CuO e/ou Cu(OH)2 sobre a superfície do eletrodo.  

A figura 4.23 mostra o crescimento do filme durante o pré-tratamento 

realizado em –0,1 V, potencial que forneceu o melhor resultado para a oxidação do 

etanol. 
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Figura 4.23 – Superfície do eletrodo de cobre modificada em –0,1 V em 

NaOH 1 mol L-1. Durante 5 (A), 10 (B) e 250 (C) s. Resolução de 4000 x. 

A B

C 

  

Na figura 4.23C, nota-se novamente a formação de cristais muito menores 

do que os formados em –0,2 V, ratificando o aumento em área superficial pelo 

tamanho dos cristais e pelas ramificações existentes nos mesmos.   
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 Para confirmar a maior potencialidade analítica do CuO para a determinação 

de etanol em eletrodo de cobre, realizaram-se estudos em faixas de temperatura 

onde a interconversão de Cu(OH)2 a CuO ocorre. A figura 4.24 mostra 

voltamogramas cíclicos para o etanol em NaOH 1 mol L-1, em diferentes 

temperaturas. 
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Figura 4.24 – Voltamogramas cíclicos obtidos em diferentes 

temperaturas para uma solução de etanol 1 % em NaOH 1 mol L-1. 

Temperaturas de 3,4 (A), 25 (B) e 49 ºC (C), velocidade de varredura de 

5 mV s-1. 

 
 Na figura 4.24, pode-se notar que com o aumento da temperatura o sinal 

para a oxidação do etanol aumenta. Sabe-se da literatura[51] que a corrente em 

um processo eletroquímico aumenta com a temperatura, devido a variação do 
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coeficiente de difusão. Contudo, o aumento da corrente de pico obtido é maior que 

o esperado para um sistema reversível. O aumento da temperatura fez com que a 

corrente de pico aumentasse 8 vezes variando a temperatura de 3,4 a 49ºC, 

enquanto o aumento obtido para um sistema reversível foi de 3 vezes para a 

mesma faixa de temperatura (sistema [Fe(CN)6]3-/ [Fe(CN)6]4-). Para explicar este 

fato inicialmente observaram-se os picos referentes à formação do Cu(II). Nota-se 

que a temperatura favorece os processos de formação de CuO e Cu(OH)2, pico iii, 

figura 4.2, além de acelerar a passivação do filme. Sabe-se da literatura que a 

temperaturas mais altas que 40ºC ocorre o favorecimento da interconversão de 

Cu(OH)2 a CuO, logo o aumento de corrente além do esperado é explicado 

novamente pela participação do CuO, que favorece a oxidação do etanol na 

superfície do eletrodo de cobre em meio alcalino.  

 Logo, pode-se concluir que filmes que apresentam mais CuO em sua 

composição podem aumentar a sensibilidade do método analítico para a 

determinação de etanol utilizando eletrodo de cobre. A partir destes resultados 

pode-se especular sobre o mecanismo de reação do etanol na superfície do 

eletrodo de cobre, conforme discute-se em seguida. 

4.1.3. Mecanismo proposto para a oxidação do etanol na superfície 

do eletrodo de cobre em meio alcalino 

 Como visto anteriormente as espécies de CuO aparentam ser de 

fundamental importância para a oxidação do etanol em eletrodos de cobre em 

meio alcalino. Pletcher e colaboradores [52] postularam que a oxidação de aminas 
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e álcoois em superfícies de níquel, cobre, prata e cobalto requer uma etapa de 

remoção do hidrogênio da molécula a ser oxidada e em seguida ocorre a formação 

de um radical. Ainda neste mesmo trabalho os autores mostram que a solução 

resultante da eletrólise exaustiva do etanol possui ácido acético (99 %), concluindo 

assim que o processo envolve a participação de 4 elétrons.  

Marioli e Kuwana [53] propõem uma rota diferente para a oxidação de 

açúcares, devido à queda no sinal de Cu(II) na região próxima a –0,1 V quando o 

analito é adicionado. Os autores sugerem uma interação entre Cu(II) e o 

carboidrato, resultando em um composto que se oxida a potenciais menos 

positivos. O mesmo ocorre com o etanol, ver figura 4.25. 

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8

 E / V vs Ag/AgCl

50 nA

 

Figura 4.25 - Voltamograma cíclico em microeletrodo de cobre: antes (---

) e após (⎯) a adição de etanol em NaOH 1 mol L-1. Velocidade de 

varredura: 50 mV s-1 e concentração de etanol: 1 %. 
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 A partir destas propostas e sabendo agora que a camada de CuO no 

eletrodo é fundamental para a melhora da resposta eletroquímica para a oxidação 

do etanol, sugere-se uma seqüência de reações para poder explicar o mecanismo 

da oxidação do etanol em meio alcalino, pela participação das espécies de Cu(III). 

Dois diferentes mecanismos foram formulados, um mecanismo não radicalar[54-

57], Figura 4.26, e outro radicalar[32,58], Figura 4.27. As suposições foram feitas 

levando em consideração resultados obtidos e dados da literatura. No mecanismo 

não radicalar, inicialmente ocorreria uma interação química entre CuO e etanol na 

superfície da camada do óxido de Cu(II) (passo 1). Em seguida ocorreria um 

ataque nucleofílico devido ao hidróxido ligado no CuO do intermediário CuOOH. No 

potencial apropriado a superfície com o intermediário formado em 2 perde um 

elétron e ocorre a formação do acetato. No mecanismo radicalar a diferença é a 

formação de CuOHO. ao invés de CuOOH. 
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Figura 4.26 – Mecanismo proposto para a oxidação de etanol na 

superfície do eletrodo de cobre em meio alcalino, mecanismo não 

radicalar. 
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Figura 4.27 – Mecanismo proposto para a oxidação de etanol na 

superfície do eletrodo de cobre em meio alcalino, mecanismo radicalar. 
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4.1.4. Desenvolvimento do sensor para a detecção de etanol em ar 

exalado 

 Os resultados obtidos anteriormente demonstraram a grande potencialidade 

da superfície do eletrodo de cobre pré-tratada em -0,1V para a quantificação do 

etanol em meio alcalino. Na figura 4.28 pode-se observar a diferença entre os 

sinais obtidos sem a polarização do eletrodo e com polarização do eletrodo. 
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Figura 4.28 – Sinais amperométricos obtidos sem pré-tratamento (a) e 

com pré-tratamento em – 0,1 V (700 s) (b). Em A, observa-se 

respectivamente as curvas de calibração obtidas para o eletrodo de 

cobre sem pré-tratamento (c) e com pré-tratamento (d). Concentração 

do NaOH, 1 mol L-1. Experimento realizado sob agitação com barrinha 

magnética. 

 Observa-se nas curvas analíticas, Figura 4.28, um grande aumento do 

coeficiente angular ao se pré-tratar a superfície do eletrodo.  
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 O ar exalado é composto por uma complexa mistura de compostos 

orgânicos e inorgânicos. Além de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e água, 

alguns compostos orgânicos voláteis como metano, hidrogênio, isopreno, etanol, 

acetona, acetaldeido, benzeno, tetracloroetileno, e dissulfeto de carbono são 

encontrados no ar exalado[59-61]. A origem destas substâncias depende da dieta 

e do metabolismo de cada pessoa. Desta forma, acetona é comumente encontrada 

após um longo período de jejum[62], acetaldeído é o produto da degradação do 

etanol no organismo, benzeno está presente em fumantes, já o tetracloroetileno 

pode ser encontrado em indivíduos que freqüentaram estabelecimentos de 

lavagem de roupa a seco[61]. Em função disso, estudos amperométricos utilizando 

alguns destes compostos foram realizados a fim de se verificar a seletividade do 

sensor proposto, ver tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Sinais amperométricos obtidos na superfície do eletrodo de 

cobre pré-tratada em –0,1 V para diferentes substâncias (E = 0,6 V). 

Eletrólito suporte = NaOH 1 mol L-1. 

Composto C (v/v) / % I / mA I / mA  
    (sem EtOH) (com 1 % EtOH) 

Acetona 1 0,02 0,55 
Acetaldeído 1 0,08 0,59 

Benzeno 1 0,00 0,58 
1 % (v/v) Etanol I = 0,57 mA 

 

  A tabela 4.1 mostra os sinais amperométricos de corrente para alguns 

compostos orgânicos voláteis que são comumente encontrados no ar exalado. Os 

resultados mostram que a resposta relativa destes compostos na presença de 

etanol é desprezível para concentrações iguais de interferente e etanol. Cabe 
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ressaltar que estes compostos normalmente estão em concentrações muito 

menores do que o etanol na matriz estudada[63,64]. 

 A resposta amperométrica para uma amostra de ar exalado em eletrodo de 

cobre em meio alcalino é mostrada na figura 4.29. Na figura 4.29A, observa-se 

que a injeção de ar exalado anterior à ingestão de bebidas alcoólicas resulta em 

um pequeno ruído na resposta de corrente da linha base, devido à turbulência 

ocasionada na célula eletroquímica. Contudo, a resposta de corrente obtida é 

desprezível quando comparada com a resposta oriunda da injeção de uma amostra 

de ar exalado coletada de um voluntário que havia ingerido bebidas alcoólicas (ver 

procedimento experimental). Em C observa-se a resposta de corrente proveniente 

da adição de padrão aquoso de etanol, que resulta em uma concentração em 

solução de 0,01 % (v/v) (que corresponde a um indivíduo que possui 0,26 mg L-1 

de etanol no ar exalado, volume amostrado 3 L, volume de solução coletada 10 

mL). Nota-se, ainda em C, um rápido aumento da corrente, em contraste com o 

aumento gradual devido à introdução do etanol gasoso (ar exalado). 
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Figura 4.29 – Resposta amperométrica do sensor quando exposto ao ar 

exalado proveniente de um voluntário. Em A e B estão representados a 

introdução de amostras introduzidas na célula eletroquímica antes (A) e 

depois (B) da ingestão de 5 latinhas de cerveja pelo voluntário em 

estudo. Em C tem-se a injeção de padrão aquoso de etanol (0,01%) (C). 

E = 0,6 V. 

 A repetibilidade do método foi verificada injetando-se 15 replicatas de 

solução de etanol aquoso 0,05 % em eletrólito suporte obtendo-se o valor de 3 % 

de desvio padrão. Construindo-se uma curva analítica em função da concentração 

de etanol, na faixa de 0,01 – 5 % (v/v), obteve-se uma reta com equação igual a 

(I/μA = 763 CEtOH / (%, v/v) + 0,5, R2 = 0,998). Estes resultados, indicam a boa 
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linearidade e ampla faixa analítica do método proposto. Os limites de detecção e 

quantificação foram determinados como sendo 0,005 % (0,13 mg L-1 no ar 

exalado) e 0,01 % (0,26 mg L-1 no ar exalado), respectivamente. 

 Para se verificar a eficiência do método amperométrico proposto, a 

concentração de etanol na amostra de ar exalado , Figura 4.29B, foi comparada 

com os resultados obtidos a partir do método recomendado pela literatura[41] 

(método espectrofotométrico). O resultados obtidos foram de (0,31 ± 0,02) e (0,29 

± 0,01) mg L-1, respectivamente para os métodos amperométrico proposto e 

padrão, com 95 % de limite de confiança quando aplicado o teste t-student. 

 Outros estudos foram realizados para verificar a performance do eletrodo de 

cobre. Monitorou-se a variação da BrAC em função do tempo. A curva E na figura 

4.30 mostra os resultados para a concentração de etanol para amostras coletadas 

depois do estágio inicial (0-30 minutos, F), onde o voluntário investigado bebeu 5 

latinhas de cerveja. Após 30 minutos, a primeira amostra de ar exalado foi 

coletada e a BrAC foi pequena, uma vez que o etanol ingerido necessita de um 

certo tempo para ser adsorvido pelo organismo. A BrAC foi então medida em 

diferentes intervalos de tempo, e os resultados podem ser observados na Figura 

4.30, onde um decaimento linear é observado após um rápido aumento da BrAC. 
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Figura 4.30 - Resultados de BrAC em função do tempo (E). Em F tem-se o 

período de ingestão (F). Em B e D, estão representadas as curvas 

representadas pela equação de Watson e colaboradores usando duas 

diferentes taxas de eliminação (100 mg h-1 L-1 (B) e 200 mg h-1 L-1 (D)). 

A curva C corresponde à regressão linear dos resultados de BrAC obtidos 

após t = 60 minutos e a curva A corresponde ao limite máximo permitido 

pela legislação Brasileira. 

 Como mostrado anteriormente, a concentração de etanol no ar exalado 

pode ser estimada de acordo com as equação propostas na literatura[8]. Neste 

trabalho utilizou-se a equação de Watson e colaboradores já que esta equação 3, 

apresenta uma melhor precisão para um pequeno número de amostras, e além 

disso, não apresenta um rigor estatístico, pois leva em consideração as 
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características do indivíduo, ao contrário da equação de Widmark´s, que leva em 

consideração um fator empírico calculado a partir de um estudo estatístico sobre 

um determinado conjunto de resultados. Já a equação de Forrest[20], similar a de 

Watson e colaboradores, leva em consideração somente o peso do indivíduo em 

estudo. A concentração inicial de BrAC obtida pela equação e utilizando-se as 

características físicas do voluntário na parte experimental, após o consumo de 5 

latinhas de cerveja, foi de 0,39 mg L-1. As linhas tracejadas (B e D) representam as 

taxas de eliminação máxima (200 mg L-1 h-1) e mínima (100 mg L-1 h-1) 

encontradas na literatura para estudos realizados em um grande grupo de 

indivíduos que consumiam bebidas alcoólicas socialmente[8]. Os resultados de 

BrAC obtidos após 60 minutos foram colocados em gráfico produzindo assim a 

curva C, que aparece entre as curvas B e D. Desta forma, podemos concluir que o 

indivíduo apresenta uma taxa de eliminação esperada quando comparada com as 

curvas B e D. A extrapolação da curva C para o tempo t = 30 minutos coincide 

com o valor inicial estimado pela equação de Watson e colaboradores[8,19], 

reforçado assim, a boa correlação entre os resultados experimentais e teóricos. A 

figura 4.30 ainda mostra o valor permitido pela legislação brasileira, curva A, 

salientando assim a potencialidade do sensor em medir concentrações acima e 

abaixo da legislação estipulada. 

 Devido ao elevado transporte de massa originado pela difusão radial, 

microeletrodos podem ser utilizados como sensor em condição de estado 

estacionário sem a necessidade de agitação mecânica[37,65]. Essa vantagem é 



Resultados e Discussão 78

muito importante para a aplicação do sensor em dispositivos portáteis. Para este 

fim, um experimento preliminar envolvendo a medida de etanol proveniente da 

introdução de etanol gasoso, utilizando o sistema gerador descrito na parte 

experimental, foi realizada. Para isto utilizou-se microeletrodo de cobre polarizado 

em 0,6 V. A figura 4.31 mostra os resultados obtidos e uma resposta isenta de 

ruído, corroborando com a aplicabilidade do sensor eletroquímico para construção 

de um dispositivo portátil para determinação da BrAC.   
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Figura 4.31 - Resposta amperométrica medida com microeletrodo de 

cobre (d = 25 µm) para ar proveniente da bomba de aquário (A), ar 

exalado simulado (B e C) e padrão aquoso de etanol correspondente a 1 

% (D, E e F). E = 0,6 V. Não houve pré-tratamento da superfície do 

eletrodo. 
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4.2. Determinação seqüencial de ácido ascórbico e glicose em 

formulações farmacêuticas utilizando sistema em fluxo com dois 

eletrodos: ouro e ouro modificado com cobre  

Em função das inúmeras potencialidades do eletrodo de cobre para a 

oxidação de substratos orgânicos como carboidratos, álcoois e ácidos carboxílicos, 

pensou-se na utilização do mesmo para a determinação de glicose em formulações 

farmacêuticas. Contudo, a baixa seletividade do eletrodo de cobre não possibilitou 

a análise direta de glicose nestas matrizes, devido à interferência do ácido 

ascórbico, eletroativo na superfície de cobre.  

Desta forma, duas estratégias foram estudadas com o intuito de solucionar 

o problema da interferência.     

4.2.1. Estudos voltamétricos para a glicose e o ácido ascórbico em 

eletrodo de cobre 

Antes de se desenvolver o método para a determinação amperométrica 

simultânea em fluxo do ácido ascórbico e da glicose, buscou-se realizar alguns 

estudos usando voltametria cíclica a fim de verificar qual seria o melhor potencial 

de trabalho. Para isto, foram realizados voltamogramas cíclicos para a glicose e o 

ácido ascórbico usando os eletrodos de trabalho sem e com cobre 

eletrodepositado. Outro estudo realizado para o desenvolvimento deste método foi 

o da escolha do melhor eletrólito suporte para o sistema, bem como a melhor 

condição de pH para a oxidação anódica dos analitos. Nestes estudos foram 

utilizadas soluções de NaOH com diferentes concentrações. Contudo, não se 
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estudou a possibilidade do uso do eletrodo modificado com cobre em meios 

ácidos, uma vez que este apresenta propriedades eletrocatalíticas em meio 

alcalino[32], onde ocorre a formação de óxidos de cobre, como mostrado 

anteriormente.  

 A figura 4.32A mostra os voltamogramas para a glicose e o ácido ascórbico 

em eletrodo de ouro modificado com cobre utilizando NaOH 1 mol L-1. 
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Figura 4.32 - Voltamogramas cíclicos registrados em solução de NaOH 1 

mol L-1 antes (a) e após a adição de glicose (b) e ácido ascórbico (c) (em 

concentrações de 3 mmol L-1). Voltamogramas registrados em eletrodo 

de disco de ouro modificado com cobre (A) e ouro (B). Velocidade de 

varredura: 10 mV s-1.  
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 Os voltamogramas apresentados na figura 4.32B demonstram a oxidação do 

ácido ascórbico (curva c) e uma pequena corrente de oxidação para a glicose 

(curva b), evidenciando o lento processo de transferência eletrônica para a glicose 

em eletrodo de ouro. 

 Comparando os voltamogramas representados pelas curvas b e c, figura 

4.32A, nota-se uma densidade de corrente maior para a glicose do que para o 

ácido ascórbico, uma vez que o processo de oxidação da glicose em eletrodo de 

cobre envolve um número de elétrons muito grande[66]. Nota-se também que a 

corrente para o processo de oxidação do ácido ascórbico no eletrodo de ouro 

modificado com cobre é maior do que no caso do eletrodo de ouro, ratificando a 

eficiência eletrocatalítica da superfície de cobre em meio alcalino. 

4.2.2. Experimentos em fluxo (FIA) 

 Observando os voltamogramas da figura 4.32, pode-se concluir que a 

determinação do ácido ascórbico e glicose usando eletrodos de ouro e ouro 

modificado com cobre pode ser realizado trabalhando-se em -0,1 V e +0,5 V. 

Nestes dois potenciais o diferente comportamento eletroquímico dos analitos 

permite o emprego de um método computacional para a quantificação dos 

mesmos (método de calibração multivariada[67]). Desta maneira, a figura 4.33 

mostra o resultado utilizando a célula em fluxo operando simultaneamente, sendo 

os potenciais aplicados de +0,5 V (eletrodo de ouro modificado com cobre) e -0,1 

V (eletrodo de ouro). Pelos voltamogramas da figura 4.32A, nota-se que ambas as 

espécies são eletroativas no eletrodo modificado de cobre, +0,5 V, com isso este 
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consumo das espécies no primeiro eletrodo explica a sensibilidade ainda menor 

para os valores de corrente no segundo eletrodo (ouro), figura 4.33. 
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Figura 4.33 - Curvas analíticas para glicose e ácido ascórbico em 

eletrodo de ouro limpo e modificado com cobre. 

 A figura 4.34 mostra os sinais de corrente registrados simultaneamente no 

eletrodo modificado com cobre (A) e ouro (B)  para injeções de amostras sintéticas 
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contendo ambos os analitos (glicose e ácido ascórbico) em diferentes 

concentrações. Nota-se que as correntes de pico são bem reprodutíveis e não se 

observa efeito de memória no sistema. O desvio padrão para injeções de 1,6 x 10-5 

mol L-1 de glicose (n = 40) foi de 3 % usando o eletrodo de cobre como detector 

amperométrico. Resultados para duas amostras de formulações farmacêuticas 

adquiridas comercialmente e a análise dos dados estão mostradas na tabela 4.2. A 

construção de um gráfico de todos os resultados (amperométrico contra método 

padrão) para ambos os analitos originaram uma reta com R2 = 1,03, 

demonstrando que ambos os métodos são estatisticamente comparáveis. Desta 

forma, pode-se concluir que estas amostras não contêm outros compostos 

eletroativos, isto é, possíveis interferentes. 
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Figura 4.34 - Sinais amperométricos em eletrodos de ouro modificado 

com cobre (A) e ouro (B) para injeções de misturas de ácido ascórbico e 

glicose, respectivamente, nas concentrações de: 0,4/0,1 (a), 0,6/0,2 (b), 

0,8/0,4 (c), 1,0/0,6 (d) e 0,6/1,0 mmol L-1(e). s1 e s2 correspondem às 

amostras analisadas. Eletrodos polarizados em -0,10 V (ouro) e 0,50 V 

(ouro modificado com cobre). 
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Tabela 4.2 – Comparação dos resultados obtidos para glicose e ácido 

ascórbico em duas formulações farmacêuticas com o método 

amperométrico proposto e o recomendado[42,44]. 

Amostra Composto Duas bandas/ g Padrão/ g 

I Ácido 
Ascórbico 

0,71 ± 0,07 0,77 ± 0,07 

 Glicose 5,0 ± 0,2 5,0 ± 0,3 
    

II Ácido 
Ascórbico 

0,81 ± 0,08 0,80 ± 0,03 

 Glicose 4,4 ± 0,2 4,7 ± 0,2 
 

4.2.3. Estudos eletroquímicos para remoção do ácido ascórbico   

 Devido à queda de sensibilidade observada na figura 4.33 pensou-se em 

outra maneira de solucionar o problema da interferência do ácido ascórbico no 

sinal da glicose. Neste sentido, investigou-se a possibilidade da oxidação 

eletroquímica do interferente no primeiro eletrodo, em fluxo, e posterior análise da 

espécie de interesse no segundo eletrodo. Esta estratégia tem sido empregada 

pelo uso de eletrodos de carbono vítreo [68], membranas oxidantes [69] e 

microeletrodos de platina [70] para a remoção de ácido ascórbico, ácido úrico e 

acetoaminofenol. Nesta dissertação, experimentos foram realizados utilizando a 

configuração da célula eletroquímica em fluxo proposta. Experimentos foram 

realizados para investigar a influência da polarização do eletrodo de cobre no sinal 

do segundo eletrodo (ouro) durante injeções de ácido ascórbico. A figura 4.35A, 

mostra os resultados obtidos quando o eletrodo de cobre estava polarizado. Nota-

se um sinal transiente no eletrodo de cobre, demonstrando a oxidação do ácido 
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ascórbico na superfície de cobre. Observando-se a resposta quando o eletrodo de 

cobre está despolarizado, figura 4.35B, nota-se que o sinal de corrente no eletrodo 

de ouro é maior do que o obtido quando o eletrodo de cobre está polarizado.  

 De maneira a se verificar a influência da posição dos eletrodos no sistema 

em fluxo e o consumo de ácido ascórbico, alterou-se a posição original dos 

eletrodos, isto é, o fluxo da solução carregadora passando inicialmente pelo 

eletrodo de ouro e em seguida pelo eletrodo de cobre. Esta nova configuração foi 

estudada e os resultados estão apresentados na figura 4.36. Nota-se que quando o 

eletrodo de ouro está polarizado o sinal de corrente para o ácido ascórbico no 

eletrodo de cobre não diminuiu quando comparado com o eletrodo de ouro 

despolarizado. Uma possível explicação para isto seria o fato de que o produto da 

oxidação do ácido ascórbico, ácido desidroascórbico, é eletroativo no eletrodo de 

cobre e desta maneira o sinal no eletrodo de cobre não diminui com a polarização 

do eletrodo de ouro, justificando assim a não utilização desta configuração no 

trabalho. 
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Figura 4.35 - Sinais de corrente registrados simultaneamente para 

injeções de uma solução de ácido ascórbico 1 mmol L-1. Os sinais de 

corrente foram monitorados em eletrodos de ouro (A) e ouro modificado 

com cobre (B) nas condições de polarização (0,50 V) e não polarização 

do eletrodo de cobre. O eletrodo de ouro foi polarizado em -0,10 V. A 

disposição dos eletrodos, quanto ao fluxo, está mostrada na figura. 

 A quantidade de material eletroativo oxidado no eletrodo de cobre depende 

do tempo de residência da amostra na superfície do eletrodo. Desta forma, 

experimentos foram realizados para verificar a influência da vazão na remoção do 

ácido ascórbico, monitorando-se o fator de blindagem. Na literatura [33], fatores 

de blindagem baixos são alcançados quando a distância entre os eletrodos ou a 

espessura do canal é muito pequena. A combinação destes fatores diminui a perda 
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de material por dispersão durante a passagem pelo canal, viabilizando a eletrólise 

exaustiva da espécie eletroativa. Experimentos preliminares foram realizados de 

maneira a verificar a influência da vazão nos valores de fator de blindagem, figura 

4.37. Nota-se que a diminuição da vazão faz com que o fator de blindagem decaia, 

possivelmente devido à combinação de dois fatores: aumento da dispersão do 

ácido ascórbico diminuindo a concentração que chega no segundo eletrodo e um 

maior tempo de eletrólise devido ao maior tempo de contato das espécies 

eletroativas com a superfície do primeiro eletrodo.    
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Figura 4.36 - Sinais de corrente registrados simultaneamente para 

injeções de um solução de ácido ascórbico 1 mmol L-1. Os sinais de 

corrente foram monitorados em eletrodos de ouro (A) e ouro modificado 

com cobre (B) nas condições de polarização (-0,10 V) e não polarização 

do eletrodo de cobre. O eletrodo de cobre foi polarizado em 0,50 V. A 

disposição dos eletrodos, quanto ao fluxo, está mostrada na figura. 
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Figura 4.37 – Dependência do fator de blingagem com a vazão para 

injeções de ácido ascórbico. Valores de corrente medidas enquanto o 

eletrodo de cobre estava em circuito aberto (CuOFF) e polarizado 

(CuON). Disposição dos eletrodos na Figura 4.35. 

 

4.3. Fabricação e caracterização de um sistema gerador-coletor em fluxo 

 Os experimentos iniciais com a célula proposta envolveram estudos sobre o 

comportamento eletroquímico do ferricianeto em W1 e W2 em sistema em fluxo. 

Primeiramente, registrava-se um voltamograma hidrodinâmico de W1 a 0,9 mL 

min-1 com W2 desconectado e em seguida registrava-se um voltamograma 

hidrodinâmico de W2 com W1  desconectado. A comparação das correntes limites 

obtidas nos dois casos serviu como indicativo de que os eletrodos W1 e W2 
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possuíam a mesma área geométrica, uma vez que os valores foram concordantes 

(diferença menor que 3 %). 

 A figura 4.38 mostra voltamogramas hidrodinâmicos registrados utilizando o 

sistema gerador coletor proposto e utilizando ferricianeto como espécie eletroativa 

para estes testes. Neste experimento o segundo eletrodo (W2) foi polarizado a 0,5 

V, valor de potencial onde a oxidação das espécies geradas eletroquimicamente 

em W1 (primeiro eletrodo) é controlada pelo transporte de massa. As equações 23 

e 24 descrevem ambos os processos que ocorrem no eletrodo: 

[Fe(CN) 6]3- + e-  [Fe(CN) 6]4-  em W1   (23) 

[Fe(CN) 6]4-  [Fe(CN) 6]3- + e-  em W2   (24) 
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Figura 4.38 – Voltamogramas hidrodinâmicos registrados em W1 (A-E) e 

W2 (a-e) em diferentes vazões: 0 (A,a), 1.0 (B,b), 2,3 (C,c), 3,0 (D,d) e 

5,6 mL min-1 (E, e). Solução carregadora: Fe(CN)6
3- 1,0 mmol L-1 + KCl 

0,5 mol L-1. W2 polarizado em 0,5 V. Velocidade de varredura = 10 mV s-

1. 

 Nota-se que em uma condição onde não há fluxo de solução o formato 

típico esperado para um voltamograma hidrodinâmico não é obtido em W1, e em 

W2 não se observa nenhum sinal de corrente, demonstrando assim que a difusão 

do material gerado em W1 para W2 é mais lenta do que o tempo do experimento. 

Contudo, em condições hidrodinâmicas, duas principais alterações podem ser 

observadas: (1) os voltamogramas registrados em W1 mostram um aspecto 

sigmoidal característico do aumento do transporte de massa devido à convecção; 
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(2) ocorre o aparecimento de um componente anódico devido ao transporte do 

ferrocianeto gerado eletroquimicamente (em W1) para W2, resultante do fluxo da 

solução carregadora. 

 Na literatura é reportado que a corrente limite para a transferência 

eletrônica de um elétron para um processo conduzido em um eletrodo de canal é 

diretamente proporcional à vazão elevada a 1/3[71]. Deste modo, experimentos 

para confirmar a aplicação deste modelo teórico para a célula proposta foram 

realizados registrando-se voltamogramas hidrodinâmicos de ferricianeto em W1. 

Simultaneamente foram registrados voltamogramas em W2, o qual estava 

polarizado em valor onde o processo de oxidação do ferrocianeto gerado 

eletroquimicamente é controlado pelo transporte de massa. Os resultados estão 

mostrados na figura 4.39 e estão de acordo com o modelo teórico proposto para 

eletrodos hidrodinâmicos de canal. A figura 4.39 apresenta resultados obtidos 

utilizando a configuração de 2 eletrodos. Variou-se também a espessura do 

espaçador a fim de se verificar a influência deste parâmetro na corrente. Nota-se, 

da figura 4.39, que à medida que se aumenta a espessura do espaçador ocorre 

uma diminuição da corrente limite em ambos os eletrodos, podendo este fato ser 

explicado pelo aumento da espessura da camada de difusão nesta condição.  
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Figura 4.39 – Dependência da corrente limite medida nos ensaios 

voltamétricos registrados em W1 (A,B) e W2 (C,D) com a vazão elevada 

a 1/3 para um solução contendo Fe(CN)6
3- 1 mmol L-1 + KCl 0,5 mol L-1. 

Altura do canal, h = 0,1 mm (A,D) e 1,0 mm (B,C). A varredura do 

potencial foi realizada em W1 de 0,5 a –0,3 V. W2 foi polarizado em 0,5 

V. Velocidade de varredura = 10 mV s-1. 

A razão entre as correntes limites medidas em W2 e W1 para cada vazão 

indica a fração do material removido por eletrólise do primeiro eletrodo que é 

coletada no segundo eletrodo durante o experimento (fator de coleta). A fim de se 

investigar a influência da vazão e da espessura do espaçador sobre o fator de 

coleta realizou-se o experimento demonstrado na figura 4.40. Nota-se neste 
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experimento que o fator de coleta não é afetado a altos valores de vazão. A 

mesma observação foi relatada em experimentos envolvendo a detecção de 

catecol utilizando um eletrodo duplo (ou de duas bandas) na região de 0,5 – 3,0 

mL min-1. Contudo, quando a vazão diminuiu para valores menores do que 0,5 mL 

min-1 o fator de coleta tende a zero, provavelmente devido à perda de material 

gerado em W1 para o âmago da solução por difusão, já que o tempo para o 

material sair do primeiro eletrodo e alcançar o segundo eletrodo passa a ser 

limitante para estes valores de vazão. Nota-se ainda que com o aumento da 

espessura do espaçador este efeito é ainda mais pronunciado devido à maior 

perda de material para o âmago da solução por difusão. Condizendo ainda com 

estes resultados pode-se observar outra importante informação retirada da figura 

4.40. À medida que a espessura do espaçador aumenta nota-se uma diminuição 

do fator de coleta, provavelmente devido a uma maior dispersão do material 

gerado no primeiro eletrodo.  
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Figura 4.40 – Influência da vazão no fator de coleta medido pela razão 

entre as correntes limites de W2 e W1. Altura do canal, h = 0,1 (g) e 1,0 

mm ( ). Outras condições experimentais podem ser encontradas na 

figura 4.38. 

O maior valor obtido para o fator de coleta foi 0,40, utilizando-se h = 0,1 

mm e vazões maiores do que 0,5 mL min-1. Este valor é ainda baixo quando 

comparado com os valores reportados por Toda e colaboradores [72] (N = 100% 

para baixas vazões) utilizando um sistema gerador coletor do tipo “wall-jet” com 

espessuras muito inferiores às utilizadas neste trabalho. Contudo os valores 

obtidos para o sistema proposto não comprometem em nada a performance do 
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mesmo já que eletrodos comerciais de disco anel apresentam valor de fator de 

coleta da ordem de 0,30 – 0,37[73]. 

O efeito da distância entre os eletrodos também foi avaliado. A figura 4.41 

mostra voltamogramas hidrodinâmicos registrados em W1 e W2 para duas 

distâncias diferentes entre os eletrodos (0,1 e 1,0 mm) utilizando h = 0,1 mm. Os 

voltamogramas A e B apresentam um comportamento muito similar já que a 

quantidade de material que chega em W1 não é afetada pelo aumento da 

distância entre os eletrodos. Contudo, uma mudança significativa é observada nos 

voltamogramas C e D, pois o aumento da distância entre os eletrodos diminui os 

valores de corrente em W2 (como conseqüência, os valores de fator de coleta 

também são alterados). Entretanto, realizando o mesmo experimento para h = 1 

mm, este efeito não foi observado. Estes resultados sugerem que a dispersão é 

mais significativa quando se diminui a espessura do espaçador, ou seja, o efeito da 

distância entre os eletrodos é mais pronunciado com a diminuição de h. 
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Figura 4.41 – Influência da distância entre os eletrodos W1 e W2 nos 

voltamogramas hidrodinâmicos registrados em W1 (A,B) e W2 (C,D) para 

soluções contendo Fe(CN)6
3- 1,0 mmol L-1 + KCl 0,5 mol L-1. Distância 

entre os eletrodos = 0,1 (A,D) e 1,0 mm (B,C). Vazão = 1 mL min-1. A 

varredura do potencial foi realizada em W1 de 0,5 a –0,3 V. W2 foi 

polarizado em 0,5 V. Velocidade de varredura = 10 mV s-1. 

4.3.1 Estudos utilizando análise por injeção em fluxo 

A análise por injeção em fluxo (FIA) tem sido muito difundida em química 

analítica por apresentar características favoráveis como repetibilidade dos 

resultados e versatilidade. A resposta do detector amperométrico é quantificada 

pelo sinal de corrente, o qual apresenta-se em forma de um sinal transiente devido 

à dispersão da zona de amostra até chegar ao detector. Como conseqüência da 
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influência da dispersão no sinal em FIA, a corrente do sinal transiente aumenta 

com o aumento da vazão, sendo o mesmo verificado na célula eletrolítica 

proposta. Contudo, se a carga associada ao pico for medida em função da vazão, 

um resultado completamente diferente será obtido, como mostra a figura 4.42A. A 

vazões baixas a amostra é mantida mais tempo em contato com o eletrodo e com 

isso a carga aumenta. Comparando a carga mostrada na Figura 4.42 para o valor 

de vazão mais baixo (0,9 mL min-1) com o valor teórico para eletrólise exaustiva da 

amostra de ferricianeto, conclui-se que menos de 1% da espécie eletroativa é 

reduzida no eletrodo. Logo, o sistema proposto funciona como a maioria dos 

detectores eletroquímicos, onde somente uma pequena fração do material 

eletroativo acaba passando pelo eletrodo. Segundo cálculos da literatura[74], que 

levam em consideração a geometria da célula, para que o sistema opere de 

maneira couloumétrica seria necessário valores de vazão menores do que 1,3 x 10-

3 mL min-1. Deste modo, o sistema proposto só poderá operar de forma 

coulométrica utilizando vazões menores do que as propostas ou alterando as 

configurações geométricas do sistema (como por exemplo, diminuindo a altura do 

espaçador)[74]. 

A figura 4.42B apresenta o efeito da concentração na variação da carga 

acumulada durante a passagem de ferricianeto na superfície do eletrodo. A carga 

acumulada aumenta à medida que a concentração de ferricianeto aumenta para 

uma mesma vazão, confirmando os altos valores de taxa de transferência 

eletrônica obtidas no sistema. 
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Figura 4.42 – Cronoamperogramas registrados em W1 (polarizado em –

0,1 V) para injeções de solução de Fe(CN)6
3- 1,0 mmol L-1 em eletrólito 

suporte: KCl 0,5 mol L-1, em diferentes vazões (A): 0,9 (a), 1,5 (b), 3,6 

(c) e 5,2 ml min-1 (d). Setas indicam alteração na vazão (⎯ ⎯ →) ou 

injeção de amostra (⎯⎯→). O cronoamperograma B corresponde a 

injeções de Fe(CN)6
3- em diferentes concentrações: 0,50 (a), 0,33 (b), 

0,25 (c) e 1,0 mmol L-1 (d) em eletrólito suporte (KCl 0,5 mol L-1) a vazão 

constante (0,7 mL min-1). 

4.3.2 Uso do sistema proposto para titulações em camada delgada 

Devido a possibilidade de W1 e W2 de poderem operar em potenciais 

distintos na célula em fluxo, alguns experimentos foram realizados de forma a 

utilizar a célula proposta como um sistema gerador-coletor para a realização de 



Resultados e Discussão 102

titulações em camada delgada. Para isso o sistema iodo – tiossulfato foi escolhido 

já que o par I2 – I- é eletroquimicamente reversível  e a reação química entre iodo 

e tiossulfato é rápida e quantitativa[75]. A figura 4.43 mostra resultados obtidos 

para injeções de soluções contendo iodeto e tiossulfato em varias concentrações 

no sistema em fluxo. Os eletrodos W1 e W2 foram polarizados de maneira a oxidar 

o iodeto (E= 0,5 V) e para reduzir o iodo eletroquimicamente gerado (E = 0 V), 

respectivamente de acordo com as seguintes equações 25 e 26: 

2I-  I2 + 2e-   em W1   (25) 

I2 + 2e-  2I-   em W2   (26) 

 Muito próximo da superfície do eletrodo (camada de reação), o iodo gerado 

eletroquimicamente pode reagir quimicamente com o tiossulfato segundo a reação 

27: 

I2 + 2S2O3
2-  2I- + S4O6

2-   (27) 

 A fração de iodo que não reagiu chega à superfície do eletrodo W2 

originando a corrente catódica mostrada na figura 4.43. Deve ser ressaltado que 

experimentos prévios foram realizados para verificar a eletroatividade do 

tiossulfato na faixa de 0 a 0,5 V, sendo que este não apresentou sinal de corrente 

na faixa de trabalho estudada. 
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Figura 4.43 – Sinais de corrente registrados em fluxo para W1 (E = 0,5 

V) e W2 (E = 0 V) durante injeções de soluções contendo iodeto (2 (A), 

10 (B) e 50 mmol L-1 (C)) + tiossulfato (0 (a), 1 (b), 10 (c), 50 (d), 100 

(e), 500 (f) e 1000 μmol L-1 (g)). Solução transportadora: HAc/Ac- 1 mol 

L-1; vazão = 0,6 mL min-1. 

A figura 4.43A mostra injeções em triplicata de soluções contendo iodeto 2 

mmol L-1 + tiossulfato com concentração variada na faixa de 0 a 1 mmol L-1. Para 

a solução contendo somente iodeto (fiagramas a), os picos de corrente em W1 são 

maiores do que os obtidos no eletrodo W2 devido à dispersão do iodo gerado 

eletroquimicamente em W1. 

 Os picos b na figura 4.43A representam injeções de solução contendo iodeto 

2 mmol L-1 + tiossulfato 1 μmol L-1. Nota-se uma pequena queda na corrente 
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catódica, quando comparado com os picos a (na ausência de tiossulfato), devido à 

remoção de iodo pela reação com o tiossulfato, presente na camada de reação. A 

figura 4.43A mostra a ausência de sinais de corrente (pico e), indicando que a 

concentração de tiossulfato é suficiente para consumir todo o iodo que chegaria à 

superfície do eletrodo W2. 

 Os picos anódicos da figura 4.43 ainda confirmam a regeneração do iodeto 

proveniente da etapa química. Do pico de corrente a até o g nota-se um 

alargamento dos mesmos, estando de acordo com o aumento da concentração de 

iodeto que está sendo regenerado na superfície de W1, pela etapa química, 

equação 27. A regeneração do iodeto não influencia na altura do pico porque o 

aumento se dá na zona da amostra, aumentando o efeito da dispersão.  

 Os picos na figura 4.43B e 4.43C são conseqüência da injeção de soluções 

contendo iodeto em duas diferentes concentrações, 10 mmol L-1 e 50 mmol L-1. Da 

mesma maneira que o experimento realizado na figura 4.43A, utilizaram-se 

diferentes concentrações de tiossulfato. Destes resultados pode-se observar que os 

picos catódicos são menos influenciados quando se utiliza uma concentração maior 

de iodeto. Outro aspecto, que tem que ser levado em consideração diz respeito 

aos valores de corrente de pico W1. Nas figuras 4.43B e 4.43C observa-se que a 

corrente anódica diminuí à medida que a concentração de tiossulfato aumenta. 

Sendo a vazão a mesma para os 3 experimentos (Fiagramas A, B, C), a única 

explicação para esta observação seria a regeneração mais efetiva do iodeto 

proveniente da reação química com o tiossulfato, já que a razão entre iodeto e 
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tiossulfato aumentou (na seqüência de A até C). Com isso, o efeito da dispersão 

prevaleceu e a corrente de pico anódico não apresentou o mesmo comportamento 

observado na figura 4.43A. Estas conclusões corroboram a análise dos resultados 

de carga da tabela 4.3. A Tabela 4.3 mostra valores de carga medidos pela área 

dos picos anódicos. Pode-se notar um aumento significativo na carga com o 

aumento da concentração de tiossulfato na solução. 

Tabela 4.3 – Variação da carga medida pela integração dos picos 

anódicos (registrados em W1) mostrados na figura 4.42. 

    Q / μC   
Pico 2 mmol L-1 10 mmol L-1 50 mmol L-1

a 15,6 ± 0,2 220 ± 4 625 ± 7 
b 14,9 ± 0,3 - - 
c 14,3 ± 0,2 234 ± 2 625 ± 7 
d - 240 ± 5 649 ± 3 
e 19,1 ± 0,1 244 ± 8 661 ± 6 
f - 238 ± 5 640 ± 2 
g 29,4 ± 0,2 259 ± 1 664 ± 9 
    

 

A carga acumulada em W1 durante a injeção de iodeto 2 mmol L-1 aumenta 

por um fator de 2 considerando as situações de a a g. Entretanto, o aumento da 

carga devido à regeneração química do iodeto é muito maior, aproximadamente 18 

e 6% para os outros casos (10 e 50 mM de iodeto respectivamente). 

 Para verificar o efeito da vazão na carga medida em W1, alguns 

experimentos foram realizados com soluções contendo iodeto 2 mmol L-1 e 

variando a concentração e tiossulfato na faixa de 100 a 1000 μmol L-1. A figura 

4.44 mostra os resultados obtidos, observando-se que utilizando altas vazões, 
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mudanças de carga são muito pequenas quando comparadas com as outras duas 

situações (0,18 e 0,70 mL min-1). Isso pode ser explicado pelo fato de que para 

altos valores de vazão, o efeito da regeneração química do iodeto pelo tiossulfato 

é menos signifivativo, diferentemente das outras duas vazões estudadas. Este tipo 

de comportamento está de acordo com o descrito em experimentos 

hidrodinâmicos envolvendo a reação química de eletroregeneração do iodeto com 

nitrito em meio ácido, realizada com eletrodos de diferentes raios[76]. 
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Figura 4.44 – Dependência da carga medida em W1 (E = 0,5 V) com a 

vazão e a concentração de tiossulfato para experimentos realizados pela 

co-injeção de iodeto (2 mmol L-1) + tiossulfato na solução carregadora 

(HAc/Ac- 1 mol L-1). 

4.4. Aplicação analítica da célula proposta para titulações em camada 

delgada 

 Na literatura são encontrados alguns trabalhos com titulações em camada 

delgada baseados na medição da corrente no eletrodo coletor contra a corrente 

aplicada no gerador, a qual é influenciada pela concentração da espécie química 

que reage com o titulante eletroquimicamente gerado. Contudo, neste trabalho 

monitorou-se o decréscimo da corrente em W2 para a construção de uma curva 
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analítica, tendo em vista que os fiagramas registrados na figura 4.43 

demonstraram a potencialidade da utilização do sistema proposto para operar na 

detecção de tiossulfato. Com vista à determinação de tiossulfato em baixas 

concentrações, realizaram-se os experimentos com solução de iodeto diluída. 

Desta forma, pequenas quantidades de tiossulfato afetariam de maneira mais 

significativa o sinal de corrente no eletrodo W2. A curva de calibração mostrada na 

figura 4.45 mostra claramente a potencialidade da célula proposta para a 

quantificação de concentrações pequenas de tiossulfato. Contudo, a quantificação 

de tiossulfato não apresenta grande interesse analítico. Para isso escolheu-se 

utilizar o sistema proposto para a quantificação de dipirona em formulações 

farmacêuticas uma vez que esta substância reage com o iodo segunda a reação 

proposta na literatura[77];     

Na+

+        I2

Na+

CH3

CH3

CH3

N

O

N

N

S

O

O

O
-

II

CH3

CH3

CH3
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O

O

O
-

 

(28) 

e sua determinação é de largo interesse analítico[78]. 
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Figura 4.45 – Sinais de corrente registrados em fluxo simultaneamente 

em W1 (E = 0,5 V) e W2 (E = 0 V) durante a injeção de soluções 

contendo iodeto 2 mmol L-1 e tiossulfato (de 0 (f) a 15 μmol L-1) (a - e) 

em tampão (HAc/Ac- 1 mol L-1) com vazão igual a 0,7 mL min-1. A figura 

mostra ainda a dependência da corrente de pico medida em W2 (média 

de 3 injeções) em função da concentração de tiossulfato. 

 

4.3.1. Quantificação de dipirona em formulações farmacêuticas 

utilizando a célula proposta 

 Preliminarmente alguns estudos foram realizados para investigar o 

comportamento eletroquímico da dipirona utilizando o eletrodo de duas bandas. A 

figura 4.46 mostra os voltamogramas hidrodinâmicos para o iodeto no eletrodo W1 
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e W2. O segundo eletrodo é polarizado a 0 V, potencial onde ocorre o processo de 

redução catódico da espécie gerada eletroquimicamente no primeiro eletrodo 

(W1). As equações que descrevem as reações eletródicas são as mesmas 

apresentadas anteriormente, 25 e 26. 
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Figura 4.46 - Voltamogramas hidrodinâmicos registrados sob as mesmas 

condições de vazão em W1 e W2 para iodeto (A), dipirona (B) e uma 

mistura de dipirona e iodeto (B) nas seguintes condições: Eletrólito 

suporte (a), iodeto 1 x 10-5 mol L-1 (b), dipirona 1 x 10-5 mol L-1 (c) e 

iodeto 1 x 10-5 mol L-1 + dipirona 1 x 10-5 mol L-1 (d). W2 polarizado em 

0 V. Velocidade de varredura: 10 mV s-1, Vazão: 0,8 mL min-1, Eletrólito 

suporte: NaAc/HAc 1 mol L-1. 
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Os voltamogramas referentes à oxidação de iodeto a iodo em eletrodo de 

ouro mostram um contínuo aumento da corrente, curva b figura 4.46A. Devido ao 

iodeto ser um excelente ligante para Au(I), pode-se especular que a dissolução do 

ouro é facilitada nestas condições experimentais de acordo com a reação proposta 

na literatura[79]: 

Au + 2I-  AuI2
- + e-        E0 = 0,578 V  (29) 

 A figura 4.46B, curva c, mostra experimentos similares na presença de 

dipirona. Analisando os resultados encontrados pode-se observar que a dipirona 

apresenta um sinal de corrente por volta de 0,2 V. Voltamogramas cíclicos a 50 mV 

s-1 mostram que o processo é eletroquimicamente irreversível para pH < 5[80], 

justificando assim a ausência de um sinal de corrente em W2. A figura 4.46B 

apresenta um voltamograma da mistura contendo dipirona e iodeto. Como 

conseqüência da reação química entre iodo e dipirona, a quantidade de iodo 

coletado no segundo eletrodo diminui. Isto pode ser claramente visto quando se 

comparam as respostas catódicas no eletrodo W2 na presença e ausência de 

dipirona, curvas b e d da figura 4.46, respectivamente. 

 Os experimentos em FIA foram realizados pela medição do sinal de corrente 

no eletrodo W2 após a injeção de soluções contendo iodeto 2 mmol L-1  na 

ausência e na presença de dipirona 15 μmol L-1 (Figura 4.47). Devido à contínua 

dissolução da camada de ouro resultante da presença de iodeto no meio, os 

experimentos foram realizados com W1 polarizado a 0,5 V, potencial que 
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corresponde ao pé da onda voltamétrica, figura 4.46A. Na figura 4.47 apresenta-se 

um esquema do funcionamento da célula proposta para esta titulação. 
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Figura 4.47 - Esquema mostrando a configuração do eletrodo de duas 

bandas e registros em FIA para injeções de iodeto 2 mmol L-1 na 

ausência (A) e na presença dipirona 15 μmol L-1 (B). Solução 

carregadora: NaAc/HAc 1 mol l-1. Vazão: 1,5 ml min-1. 

 A influência da vazão e do volume da alça de amostragem no sistema em 

fluxo foi avaliada. A figura 4.48 mostra os resultados da variação da alça de 

amostragem (A-C) utilizando soluções contendo iodeto (curva a) e uma mistura de 

iodeto e dipirona (curva b). Como esperado, sinais transientes mais altos e tempos 

de análise maiores (devido ao maior tempo de contato da espécie eletroativa com 

o eletrodo) foram observados com o aumento da alça de amostragem. A carga 

proveniente da integração dos sinais de corrente do eletrodo W1, tabela 4.4, 

aumenta com o aumento da alça de amostragem, devido à maior quantidade de 
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material eletroativo que fica em contato com o eletrodo. Quando se injetam 

soluções contendo dipirona + iodeto, observa-se um pequeno decréscimo do sinal 

transiente, devido às mesmas observações relatadas anteriormente para o sistema 

tiossulfato e iodeto. 
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Figura 4.48 – Dependência da corrente de pico em função do volume da 

alça de amostragem para injeções de soluções de iodeto 2 mmol L-1 (a) e 

iodeto 2 mmol L-1/dipirona 0,04 mmol L-1 (b) em FIA. O volume da alça 

de amostragem foi de: 50 (A), 100 (B) e 150 μL(C). W1 = 0,5 V (vs. 

Ag/AgCl) e W2 = 0 V. Solução carregadora: NaAc/HAc 1 mol L-1, vazão: 

1,2 mL min-1. 
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Tabela 4.4 – Variação da carga medida pela integração dos picos 

anódicos (registrados em W1) mostrados na figura 4.47. 

Volume da alça 
de amostragem 

/ μl 

Q / 10-4 C CDipirona / mmol l-1 

2,5 ± 0,1 - 50 
3,1 ± 0,1 0,04 
4,9 ± 0,1 - 100 
4,8 ± 0,2 0,04 

6,45 ± 0,07 - 150 
6,7 ± 0,1 0,04 

 
Na tabela 4.4, observa-se que a carga para alças de amostragem menores 

(50 μL) aumenta significativamente quando a dipirona está presente na solução 

injetada, já que a contribuição do iodeto regenerado no processo começa a ser 

menos pronunciada para volumes de amostras maiores, provavelmente devido a 

um efeito competitivo de dispersão. 

 Os melhores resultados em termos de diferença entre as correntes de pico 

(na presença e na ausência de dipirona) são obtidos utilizando-se 100 μL de alça 

de amostragem, já que utilizando 50 μL ocorre uma maior regeneração de I- (ver 

Tabela 4.4). Este retorna para o eletrodo W1 gerando mais iodo, causando assim 

uma menor diminuição da diferença entre os picos na ausência e presença de 

dipirona. 

 Baseados nestas condições, o volume da alça de amostragem de 100 μL foi 

escolhido levando-se em consideração um compromisso entre uma melhor 

sensibilidade e um menor gasto de reagente. 
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 A figura 4.49 apresenta respostas amperométricas nos eletrodos W1 e W2 

para injeções de soluções de iodeto e iodeto + dipirona em função da vazão. 

Observou-se um aumento do sinal de corrente variando-se a vazão de 1 a 4 mL 

min-1 devido à redução dos efeitos dispersivos sobre a zona de amostra. O efeito 

da vazão é mais evidente analisando-se os resultados de corrente em W2. Neste 

caso, a corrente decai com o aumento da vazão devido à redução da influência da 

regeneração do iodeto pela etapa química (iodeto + dipirona), já que para vazões 

mais altas a quantidade de iodeto proveniente da regeneração química é menor, 

pelo fato do iodeto gerado da reação (28) passar mais rapidamente pela superfície 

do eletrodo W1 diminuindo assim a possibilidade deste retornar para a superfície 

do eletrodo formando iodo. Desta forma, o iodo proveniente da regeneração do 

iodeto pela etapa química não será formado, ou será formado em menor extensão, 

diminuindo assim o sinal de corrente em W2 (proporcional assim ao sinal “real” da 

reação entre o iodo remanescente da reação entre a dipirona e o iodo 

eletroquimicamente gerado em W1). Assim, altas vazões são requeridas para 

ocorrer um aumento da sensibilidade. Contudo, a vazão de 1,5 mL min-1 foi 

escolhida levando em consideração um compromisso entre o aumento da 

sensibilidade e o menor consumo de solução carregadora. 
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Figura 4.49 - Dependência da corrente de pico em função da vazão para 

soluções contendo iodeto 2 mmol L-1 (a) e iodeto 2 mmol L-1 / dipirona 

0,4 mmol L-1 (b) em FIA. Vazão: 1,0 (A), 1,5 (B), 2,0 (C) e 4,0 mL min-1 

(D). W1 = 0,5 V e W2 = 0 V. Volume da alça de amostragem = 100 μL. 

 A resposta amperométrica no eletrodo W2 para injeções de 100 μL de 

iodeto 2 mmol L-1 e dipirona de 2 a 15 μmol L-1 estão representadas na figura 

4.50. A curva analítica apresenta (R2 = 0,99993) A repetibilidade teve um desvio 

padrão de 3,4% (para 20 replicatas: injeções de I- 2 mmol L-1 + dipirona 0,04 

mmol L-1). A freqüência analítica foi de 90 injeções h-1. Os limites de detecção e 

quantificação, utilizando-se iodeto 2 mmol L-1, foram de 1,1 μmol L-1 L-1 (LD = 3 

σ/S) e 3,6 μmol L-1 (LQ = 10 σ/S), respectivamente. Contudo, melhores 
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parâmetros analíticos podem ser alcançados se forem utilizadas soluções de iodeto 

mais diluídas na solução carregadora, como mostrado anteriormente. 
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Figura 4.50 - Sinais de corrente registrados em  fluxo para o eletrodo 

W2. Resultados para injeções contendo 2 mmol L-1 de iodeto e 0 (A), 2 

(B), 4 (C), 8 (D), 10 (E) and 15 (F) μmol L-1 dipirona. Volume da alça de 

amostragem: 100 μL, vazão: 1,5 mL min-1. Solução carregadora: 

NaAc/HAc 1 mol L-1. W1 = 0,5 V e W2 = 0 V. Na figura também é 

mostrado a curva de calibração resultante dos sinais de corrente 

registrados. 
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 A avaliação do método analítico proposto foi verificada através da 

determinação de dipirona em formulações farmacêuticas. Primeiramente verificou-

se a possível interferência introduzida pela amostra, construindo-se uma curva de 

calibração na presença (método de adição de padrão) e na ausência da amostra. 

Os coeficientes angulares foram concordantes para um nível de 95 % de 

confiança, desta forma possíveis interferências da matriz foram descartadas e 

utilizou-se a curva de calibração para quantificação das amostras. Resultados para 

3 diferentes formulações farmacêuticas estão mostrados na Tabela 4.5, utilizando-

se o método proposto e comparando o mesmo com o método padrão proposto na 

literatura [45]. Erros relativos pequenos mostrados na Tabela 4.5 demonstram a 

eficiência do método de titulação em camada delgada proposto para a 

quantificação de dipirona em formulações farmacêuticas. 

Tabela 4.5 – Quantidade da dipirona em formulações farmacêuticas. 

Amostras Amperométrico*

/ 102 mg 
Iodométrico*

/ 102 mg 
Rótulo/ 

mg 
Erro Relativo** / 

% 
1 
2 
3 

(5,1 ± 0,2) 
(4,9 ± 0,2) 

(2,56 ± 0,07) 

(4,9 ± 0,1) 
(5,0 ± 0,1) 
(2,4 ± 0,1) 

500 
500 
250 

+ 2,6 
- 0,4 
+ 4,9 

* Número de medidas =3. 

**Erro relativo medido entre os resultados obtidos pelos métodos amperométrico e iodométrico  
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5. Conclusão 

5.1. Desenvolvimento de um sensor para a determinação de etanol em ar 

exalado 

No presente trabalho mostrou-se que a oxidação anódica do etanol em meio 

alcalino é facilitada em superfícies de cobre, provavelmente devido à mediação das 

espécies de Cu(III) geradas a partir da oxidação de CuO. O pré-tratamento da 

superfície do eletrodo demonstrou influenciar a resposta do eletrodo para a 

oxidação do etanol, obtendo-se melhores resultados polarizando o eletrodo em -

0,1 V antes da varredura para potenciais positivos. 

A literatura reporta outros sensores amperométricos para a determinação da 

BrAC, mas a faixa linear é substancialmente mais alta (20 a 800 mg L-1[81] e 

acima de 250 mg L-1 mg L-1[82]) do que a do sensor proposto neste trabalho. Os 

métodos envolvendo o uso de semicondutores e dispositivos com infra-vermelho 

apresentam limites de detecção melhores[83]. Contudo, as características 

requeridas para a construção de dispositivos portáteis não são satisfeitas. 

A performance analítica do eletrodo de cobre como sensor para etanol foi 

demonstrada pela quantificação do etanol no ar exalado e no monitoramento da 

taxa de eliminação (β60). Os parâmetros analíticos obtidos apresentaram boa 

repetibilidade, seletividade e sensibilidade. 

5.2. Determinação seqüencial de glicose e ácido ascórbico em 

formulações farmacêuticas utilizando sistema em fluxo com dois 

eletrodos: ouro e ouro modificado com cobre 
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 Nesta etapa do trabalho mostrou-se a construção de um sistema 

eletroquímico em fluxo composto de um eletrodo de ouro e ouro modificado com 

cobre que responde para ácido ascórbico e glicose quando polarizados em 

potenciais distintos. A utilização de um método de calibração multivariada 

proporcional a análise de ambos os analitos sem a necessidade de separação 

prévia ou eliminação de um dos compostos. A boa performance analítica do 

sistema detector foi avaliada pela determinação seqüencial rápida da concentração 

de glicose e ácido ascórbico em formulações farmacêuticas, corroborando com os 

resultados determinados com os métodos recomendados na literatura. Estudos 

preliminares para diferentes vazões indicaram a possibilidade da utilização da 

célula em fluxo desenvolvida para a remoção quantitativa de ácido ascórbico como 

interferente. 

5.3. Fabricação e caracterização de um sistema gerador-coletor em fluxo 

Os resultados desta parte do trabalho demonstraram a aplicabilidade do 

eletrodo de canal de duas bandas como sistema gerador-coletor. Trabalhando-se 

com uma altura de canal, h = 0,1 mm, o fator de coleta obtido foi de 40 %. 

Valores ainda maiores podem ser obtidos pela redução dos valores de h, e desta 

forma diminuindo a dispersão no sistema em fluxo. A literatura [74] reporta que a 

baixos valores de vazão, características coulométricas podem ser alcançadas. 

Contudo, isso não foi observado no sistema proposto, provavelmente devido ao 

fato de se trabalhar com espessura de canal ainda relativamente grande (0,1 mm). 
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A célula proposta demonstrou potencialidades para a realização de 

titulações em camada delgada e seus parâmetros foram estudados, para posterior 

utilização do sistema na quantificação de dipirona. 

5.4. Quantificação de dipirona em formulações farmacêuticas utilizando 

célula eletroquímica de duas bandas por titulação em camada delgada 

As vantagens do método proposto estão baseadas na simplicidade, baixo 

consumo de amostra, alta freqüência analítica e possibilidade de automação. 

Comparada com os métodos amperométricos para determinação de dipirona, este 

procedimento indireto possibilita a realização das medidas em potenciais menos 

positivos (0 V), minimizando assim a presença de interferentes. Outro detalhe 

importante é a determinação de concentrações de dipirona da ordem de 

micromolar e a diminuição para níveis ainda mais baixos trabalhando-se com 

soluções de iodeto mais diluídas. 
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6. Perspectivas futuras 

 A partir dos resultados obtidos para a quantificação de etanol em ar 

exalado, pretende-se construir um dispositivo portátil para a determinação in-situ, 

utilizando microeletrodo de cobre. 

 Pretende-se também utilizar o sistema gerador-coletor proposto para a 

determinação de constantes de velocidade de reações químicas, como por 

exemplo, do sistema iodo-tiossulfato. Realizando experimentos onde varia-se a 

corrente do eletrodo W1 e no eletrodo W2 monitora-se a corrente proveniente do 

processo eletroquímico das espécies geradas em W1, obtém-se gráficos como os 

mostrados na figura 6.1. A partir destes resultados experimentais, pode-se simular 

as curvas e obter o valor da constante de velocidade do sistema. Estas simulações 

serão realizadas com a ajuda do grupo de pesquisa do Prof. Dr. Richard G. 

Compton, da Universidade de Oxford. 
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Figura 6.1 – Sinais de corrente para o sistema iodeto – tiossulfato no 

sistema em fluxo de duas bandas. Solução carregadora: I- 2 mmol L-1 (A) 

e I- 2 mmol L-1 e S2O3
2- 0,77 mmol L-1 (B). Vazão = 0,38 mL min-1, h = 0,1 

mm, d = 0,1 mm. Velocidade de varredura = 1 x 10-6 A s-1. 
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8. Apêndice  

8.1 Apêndice 1.1 

Fator de coleta no estado estacionário: 

No = 1 – F(α/β) + β2/3[1 - F(α)] – (1 + α + β)2/3{1 – F[(α/β)(1 + α + β)]} 

Onde, 

F(θ) = (31/2/4π)ln[(1 + θ1/3)3/ 1 + θ] + (3/2π) arctan [(2θ1/3 - 1)/31/2] + ¼ 

e α e β são dados por: 

 α β 

Eletrodo rotativo de disco-anel (RRDE) (r2/ r1)3 - 1 (r2/ r1)3 - (r3/ 

r1)3 

Eletrodo de disco na configuração wall-tube 

(WTRDE) 

Eletrodo de disco anel na configuração wall-jet 

(WJRDE) 

 

(r2/ r1)9/8 - 1 

 

(r3/ r1)9/8 - (r2/ 

r1)9/8 

Eletrodo tubular de duas bandas (TDE) 

Eletrodo de canal de duas bandas (CDE) 

 

(l2/ l1) - 1 

 

(l3/ l1) - (l2/ l1) 
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