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RESUMO 

 
Saravia, L.P.H. Fabricação de novos eletrodos modificados como sensores 

eletroquímicos para oxigênio 2017. 111p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós- 

Graduação em Ciências (Química). Instituto de Química, Universidade de São  

Paulo, São Paulo. 

 

Durante o desenvolvimento deste projeto, foram obtidos diversos resultados 

relativos à construção de distintos sensores eletroquímicos para a determinação de 

oxigênio em meio aquoso em amostras biológicas e ambientais. Para a construção 

destes sensores foram usadas diferentes superfícies eletródicas, preparadas pela 

incorporação de porfirinas de cobalto sintetizadas e caracterizadas no laboratório do 

Prof. Dr. Koiti Araki, tais como a 5,10,15,20-meso-tetrafenilporfirina de cobalto 

(CoTPP) e a [tetrakis-bisdimetil-bipiridina cloro rutênio(II)]-5,10,15,20- 

Tetrapiridinaporfirina de cobalto (II) (CoTRP). Eletrodos de ouro modificados com 

nanoestruturas de ouro também foram empregados para a detecção de  oxigênio. 

Em alguns casos, óxido de grafeno (GO) foi imobilizado nas superfícies eletródicas 

para melhorar o transporte de elétrons. 

Porfirinas de CoTPP foram imobilizadas em eletrodo de carbono vítreo (GCE) 

e o comportamento eletroquímico desse eletrodo modificado para a redução de 

oxigênio em solução aquosa de KNO3 0,1 mol L-1 foi comparado com o do GCE, 

observando-se diminuição do sobrepotencial. A utilidade do sensor foi demonstrada 

pelo monitoramento amperométrico contínuo do consumo de oxigênio mitocondrial e 

os resultados foram concordantes com aqueles obtidos em medições paralelas 

realizadas usando um eletrodo comercial ("eletrodo de Clark"). 

GO foi misturado com a porfirina de CoTRP para a preparação  de 

compósitos, os quais foram posteriormente imobilizados em superfícies eletródicas. 

Verificou-se que as moléculas de CoTRP ficavam em forma horizontal na superfície 

do GO, gerando nanoestruturas mais dispersas em meios aquosos dependendo da 

quantidade relativa de CoTRP e GO. Esta característica foi usada para modular a 

atividade eletrocatalítica dos compostos na reação de redução de oxigênio (ORR) 

em meio neutro. O material foi caracterizado por microscopia eletrônica de 

transmissão, Raman, espectroscopia UV-vis e microscopia de força atômica (AFM), 

e os resultados confirmaram que a porfirina CoTRP é fortemente ancorada no GO 



por meio de interações eletrostáticas. A ORR no eletrodo modificado CoTRP/GO foi 

avaliada por técnicas eletroquímicas e baixo sobrepotencial (0,05 V) foi notado no 

processo de quatro elétrons envolvendo a redução do oxigênio. Esse valor é 

dramaticamente deslocado para potenciais menos negativos (0,88V em relação ao 

GCE), e o excelente desempenho do eletrodo permite sua utilização como sensor 

efetivo para o monitoramento contínuo de oxigênio dissolvido em meio aquoso. 

Filmes nanoporosos de ouro (NPGF) foram preparados em superfície de ouro 

pela aplicação de potencial de 2,0 V por 60 minutos em solução de H2SO4  0,5 mol L-
 

1. A presença de nanoestruturas de ouro foi confirmada por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) e o eletrodo NPGF mostrou atividade eletrocatalítica superior 

para a ORR em comparação com a superfície polida de ouro 

Superfícies de ouro mais ativas eletrocataliticamente também foram 

preparadas por redução eletroquímica de Au3+ em eletrodos de carbono vítreo. Com 

um tempo de deposição ótimo de 90 s, superfícies rugosas foram obtidas e 

caracterizadas por MEV e difração de raios X (XRD). Esses eletrodos modificados 

foram empregados com sucesso para o monitoramento de oxigênio dissolvido em 

amostras de água e o desempenho analítico foi avaliado com base em parâmetros 

como sensibilidade, seletividade, reprodutibilidade, estabilidade e limite de detecção 

(LOD). 

 

 
Palavras Chaves: eletrodos modificados, complexos de porfirina, nanoestruturas 

de ouro, redução de oxigênio, técnicas eletroquímicas. 



ABSTRACT 

 
Saravia, L.P.H. Fabrication of novel modified electrodes as electrochemical 

sensors for oxygen. 2017. 111p. PhD Thesis – graduate Program in Chemistry. 

Institute of Chemistry, University of São Paulo, São Paulo. 

 

During the development of this project, several results were obtained 

concerning the construction of different electrochemical sensors for the determination 

of oxygen in aqueous media in biological and environmental samples. Different 

electrode surfaces were used for the construction of these sensors, which were 

prepared by the incorporation of cobalt porphyrins synthesized and characterized in 

the laboratory of Prof. Koiti Araki, such as cobalt 5,10,15,20-meso- 

tetraphenylporphyrin (CoTPP) and [tetrakis-bisdimethyl-bipyridine chlorine (II)] - 

5,10,15,20-Cobalt tetrahydrin (II) (CoTRP). Gold electrodes modified with gold 

nanostructures were also employed for the detection of oxygen. In some cases, 

graphene oxide (GO) was immobilized on the electrode surfaces to improve the 

electron transport. 

CoTPP porphyrins were immobilized on a vitreous carbon electrode (GCE) 

and the electrochemical behavior of this modified electrode for the reduction of 

oxygen in 0.1 mol L-1 KNO3 aqueous solution was compared with that of a GCE, a 

reduction of the overpotential being observed. The utility of the sensor was 

demonstrated by the continuous amperometric monitoring of the mitochondrial 

oxygen consumption and the results were in agreement with those obtained in 

parallel measurements performed by using a commercial electrode ("Clark 

electrode"). 

GO was mixed with the CoTRP porphyrin for the preparation of composites, 

which were subsequently immobilized on electrode surfaces. The CoTRP molecules 

were found to be horizontal in the GO surface, generating more dispersed 

nanostructures in aqueous media depending on the relative amount of CoTRP and 

GO. This characteristic was used to modulate the electrocatalytic activity of the 

compounds in the oxygen reduction reaction (ORR) in neutral medium. The material 

was characterized by transmission electron microscopy, Raman, UV-vis 

spectroscopy and atomic force microscopy (AFM), and the results confirmed that 

CoTRP porphyrin is strongly anchored in the GO by means of electrostatic 



interactions. The ORR in the modified CoTRP / GO electrode was evaluated by 

electrochemical techniques and a low overpotential (0.05 V) was observed in the 

four-electrons process involving the reduction of oxygen. This value is dramatically 

shifted to less negative potentials (0.88V compared to GCE), and the excellent 

electrode performance allows its use as an effective sensor for the continuous 

monitoring of oxygen dissolved in aqueous medium. 

Gold nanoporous films (NPGF) were prepared on a gold surface by application 

of 2.0 V for 60 minutes in 0.5 mol L-1 H2SO4 solution. The presence of gold 

nanostructures was confirmed by scanning electron microscopy (SEM) and the 

NPGF electrode showed superior electrocatalytic activity for the ORR compared to 

the gold polished surface. 

More electrocatalytically active gold surfaces were also prepared by 

electrochemical reduction of Au3+ on glassy carbon electrodes. With an optimum 

deposition time of 90 s, rough surfaces were obtained and characterized by SEM and 

XRD. These modified electrodes were successfully used for the monitoring of 

dissolved oxygen in water samples and the analytical performance was evaluated 

based on parameters such as sensitivity, selectivity, reproducibility, stability and limit 

of detection (LOD). 

 
Keywords:   Modified   electrodes,  porphyrin  complexes, gold nanostructures, 

oxygen reduction, electrochemical techniques. 
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1. Introdução 
 
 

 

1.1. Sensores eletroquímicos 

 
Os sensores são muito importantes para o controle e monitoramento de 

espécies químicas que possuem relevância biológica e ambiental [1,2,3,4]. Nesse 

contexto, um grande interesse tem sido devotado aos sensores eletroquímicos, pois 

eles podem ser portáveis e requerem pequenas quantidades de amostra. Sensores 

eletroquímicos que possuam parâmetros analíticos cada vez mais favoráveis como 

reprodutibilidade de resposta, estabilidade, sensibilidade, seletividade e baixos 

limites de detecção são continuamente desejados [3]. 

 
Os sensores eletroquímicos são constituídos por diferentes elementos: 

reconhecedor, transdutor e um comunicador (como é apresentado na Fig. 1). Cada 

um desse elementos cumpre uma função importante para que o conjunto forneça a 

informação desejada: o reconhecedor interage com a espécie de interesse de 

maneira seletiva e gera um sinal químico; o transdutor converte esse sinal químico 

em dado eletrônico; o comunicador analisa esse sinal para que seja enviado ao 

usuário na forma de concentração [5]. Neste contexto, tem sido desenvolvidas novas 

plataformas para que os sensores sejam mais seletivos e sensíveis às espécie de 

interesse, e essas baseiam-se no uso de ftalocianinas, porfirinas, nanopartículas, 

enzimas, nanocompostos, etc. [6,7,8,9,10] 

 
 

 
 

Figura 1 Esquema geral dos principais componentes de um sensor químico [5]. 
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1.1.1. Técnicas usadas em trabalhos com sensores eletroquímicos 

 
Sensores eletroquímicos operam com base em diferentes técnicas, como as 

condutométricas, potenciométricas, amperométricas e voltamétricas (Fig. 2). 

 
As técnicas condutométricas são aquelas baseadas na medição da 

resistência da solução e, por consequência, sensores baseados nessas técnicas 

não são seletivos frente a diferentes espécies que possam estar presentes na 

solução. 

 
As técnicas potenciométricas são aquelas em que o potencial de um eletrodo 

indicador é medido em relação ao potencial de um eletrodo de referência 

utilizando-se um voltímetro numa situação em que não flui corrente no circuito. 

Manipulando-se de forma apropriada a superfície do eletrodo indicador, o potencial 

medido pode depender exclusivamente da concentração da espécie de interesse, 

obtendo-se assim seletividade na resposta. 

 
As técnicas voltamétricas são aquelas em que potenciais variados são 

aplicados a um eletrodo de trabalho, gerando-se uma corrente que é proporcional 

à concentração da espécie que sofre processo de redução ou oxidação. Técnicas 

voltamétricas como as de pulso ou onda quadrada são muito sensíveis e 

normalmente utilizadas para fins analíticos em que a concentração da espécie de 

interesse é muito baixa (faixa de micro ou nanomolar). 

 
As técnicas amperométricas são aquelas em que se aplica um potencial fixo 

em região em que a corrente é governada pelo transporte de massa e no qual a 

espécie eletroativa sofra um processo redox. A corrente é proporcional à 

concentração desta espécie e como não há variação de potencial, o sinal 

capacitivo é bastante reduzido e medidas mais sensíveis podem ser obtidas. 



28  

 

 
 
 

Figura 2 Esquema de técnicas usadas em trabalhos com sensores eletroquímicos. 

 
 

1.1.2. Aplicações: Sensores eletroquímicos 

 
As porfirinas e nanocompósitos têm recebido crescente atenção, pois podem 

servir como plataformas mais condutoras para a fabricação de detectores, sensores 

e geradores de energia [11,12,13]. Nesse sentido, sensores eletroquímicos à base 

de porfirinas e compósitos têm sido fabricados e utilizados para a determinação de 

nitrito [14], peróxido de hidrogênio [15], glicose [16], dopamina [17], prednisona [18], 

etc. 

Potenciométricos Condutimétricos 

Tipos de 

modificações 

Amperométricos Voltamétricos 
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1.1.3. Superfícies modificadas para a determinação de oxigênio 

 
1.1.3.1. Porfirinas 

 
As porfirinas são compostos macrocíclicos aromáticos que contêm 18 elétrons 

π- e possuem metinos (=CH-) coordenados com os tetra pirrol localizados no centro 

(anel) das porfirinas, formando uma coordenação planar com sistema axial [19,20]. 

Essa forte coordenação provoca a deslocalização da densidade eletrônica para o 

centro da porfirina, e facilita processos catalíticos e eletrocatalíticos frente a  

espécies eletroativas [21,22]. No anel podem ser introduzidos metais de transição, 

formando assim as metalo-porfirinas (exemplo: Cu, Co, Mn, Fe, Ir, etc.), já que o  

anel da porfirina aumenta as propriedades eletrocatalíticas dos metais devido ao 

deslocamento da densidade eletronegativa, formando assim uma coordenação com 

o nitrogênios do anel da porfirina [21,23,24,25,26]. 

 
As metalo-porfirinas possuem notáveis propriedades eletroquímicas, as quais 

são atribuídas geralmente ao metal central. As propriedades eletrocatalíticas podem 

ser melhoradas a partir da complexos nas posição meso das metalo-porfirinas 

[27,28], como representado na Fig. 3. Tais substituintes são adaptados para conferir 

propriedades físico-químicas, eletroquímicas e catalíticas essenciais para controlar 

as interações e o comportamento dos derivados de porfirina [29]. No entanto, é de 

vital importância conhecer as propriedades de oxidação/redução e doação/retirada 

de elétrons dos complexos, pois assim pode-se ajustar as propriedades 

eletrocatalíticas da macromolécula. Neste contexto, os complexos de metal de 

transição desempenham um papel importante nos sítios ativos, contribuindo para 

gerar novas funcionalidades mais complexas pelas interações sinérgicas entre as 

subunidades. Dentre as possibilidades, podem ser citados os complexos de metal de 

transição tais como os de rutênio, que possuem como característica a de transferir 

uma maior densidade eletrônica ao anel da porfirina e, por consequência, ao metal 

central. 
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O sistema π-elétron estendido favorece a interação de espécies moleculares 

por interações π e dipolos. [30,31] Muitas moléculas orgânicas aromáticas, como as 

porfirinas, podem ser convenientemente adsorvidas na superfície para gerar novos 

materiais. 
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Figura 3 Representação geral da estrutura das porfirinas 
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1.1.3.2. Óxido de grafeno e compósitos 

 
 

Os nanomateriais à base de carbono possuem propriedades médicas, de 

condução, eletrônicas e redox muito interessantes. Esta classe de materiais foi 

descoberta a partir de trabalhos feitos com fulerenos [32]. Estes tipos de compostos 

são atraentes por suas propriedades químicas e eletroquímicas, especialmente no 

que diz respeito ao transporte de carga. Por isso, a síntese de novos materiais com 

base em grafeno, óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido e nanotubos de 

carbono tem sido continuamente estudada [33,34,35,36] . 

 
Os nanomateriais à base de carbono podem se combinar com complexos 

outorgando assim novas propriedades elétricas e eletrônicas aos materiais 

sintetizados, que aliadas à rigidez e área superficial os tornam ideais para a 

fabricação de novos catalisadores e sensores [30,37,38,39]. Um dos nanomateriais 

mais utilizados para a formação desses compósitos é o óxido de grafeno, ilustrado 

na Fig. 4 [6,40]. 

 

 
Figura 4 Representação da estrutura do oxido de grafeno (GO) 
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1.1.3.3. Nanopartículas 

 
As nanopartículas são estruturas de tamanho de até aproximadamente 100 

nm, as quais têm recebido um grande interesse em pesquisas nas áreas da saúde, 

ambiental, geração de energia, fabricação de sensores, dentre outras [41,42,43,44]. 

Este interesse deve-se ao fato de que essas nanopartículas possuem propriedades 

diferenciadas, pois possuem maior área superficial e sítios ativos altamente reativos, 

o que leva a um transporte de elétrons mais eficiente [41,45]. Na atualidade, essas 

nanoestruturas têm tido um grande impacto na fabricação de sensores 

eletroquímicos, preparados tipicamente com metais de transição como platina, 

cobre, níquel, cobalto, ouro, dentre outros [18,46,47,48,49]. 

 
1.1.4. Sensores eletroquímicos para a detecção de oxigênio e desprendimento 

de hidrogênio 

 
O oxigênio é essencial para sustentar a vida animal no nosso planeta e é um 

potencial receptor de elétrons em células de combustível, devido ao seu elevado 

potencial de redução e ao fato de que a reação pode gerar água como o único 

produto [50]. No entanto, a lenta cinética da reação de redução de oxigênio (ORR) 

impede a sua utilização em meios neutros. Além disso, o controle do mecanismo da 

ORR é muito importante para várias aplicações tecnológicas, especialmente em 

células de combustível, uma vez que a eficiência desse processo é fortemente 

dependente do número de elétrons transferidos ao oxigênio (2e- ou 4e-). A platina 

(Pt) e outros metais nobres têm sido extensivamente empregados como 

catalisadores de 4e- na ORR, mas o custo elevado, a escassez e propensão de 

envenenamento pelo monóxido de carbono, que limita sua vasta aplicação, têm 

justificado a procura por materiais alternativos eletrocatalíticos. Neste contexto, após 

a publicação de trabalhos sobre as propriedades de ftalocianinas e porfirinas de 

cobalto [51], vários outros mediadores moleculares tais como o DNA [52], 

antraquinona [53,54], azul de polimetileno [55], peptídeos nanoestructurados [56], 

complexos de cobalto [21,57,58,59,60], ftalocianina tetrassulfonada de ferro (II) e 

tetra (N-metil-piridil) porfirina de ferro (II) [7], ftalocianina de magnésio (II) [61], níquel 

Salen [27], vitamina B-12 [62], ABTS-lacase [63], ZnO dopado com RuO2 [64], 
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diamino-o-benzoquinona [65], índigo tetrassulfonato [66] e eugenol [67] têm sido 

estudados. 

 
A medição contínua da concentração de oxigênio é essencial em muitos 

procedimentos médicos e aplicações, processos tecnológicos e de monitoramento e 

análise ambiental. Vários sensores eletroquímicos à base de mediadores ORR têm 

sido propostos para a determinação de oxigênio dissolvido em água [41,56,57,64, 

68,69,70,71,72], mas nenhum deles apresenta robustez adequada, requisito 

importante para competir com eletrodos de Clark. A título de exemplo, na Tabela 1 

apresentam-se distintos sensores eletroquímicos com informações sobre faixa linear, 

limite de detecção, método eletroquímico empregado e potencial no qual são feitas 

as determinações analíticas de O2. 

 
Tabela 1 Desempenho analítico de diferentes eletrodos modificados como sensores para 

oxigênio dissolvido. 

 
 

Modificações 
 

Método 
Potential (V) 
vs Ag/AgCl 
(Sat. KCl) 

 

Faixa linear 
(µmol L-1) 

 

LOD 
(µmol L-1) 

 

Ref. 

aCoPc/C/SiO2 Amp -0,185 15,6-206 0,3 [74] 

bCoTRP/4GO Amp -0,05 5,19-663,8 5,8 [37] 

cNPGF CV -0,045 6,19-60+93,8 35 [41] 

Antraquinona/ 

cisteamina - 
AuNPs 

 

CV 
 

-0,53 
 

6,25-181 
 

0,93 
 

[53] 

dAntraquinona/ 
cisteamina - 
AuNPs/SPE 

 

CV 
 

-0,5 
 

6,25-190 
 

4,1 
 

[54] 

Poli (azul de 
metileno)/silica 

CV -0,315 3,5-180 1,2 [55] 

eCoTPP/GC CV -0,420 62-604 0,4 [57] 

fMnPc / 
SiO2/SnO2 

DPV -0,375 0-253 0,7 [61] 

Filme polimérico 
níquel Salen 

CV -0,205 123-287,5 22 [73] 

 
a ftalocianina de cobalto (II); b [tetrakis-bisdimetil bipiridina cloro rutênio(II)]-5,10,15,20- 
Tetrapiridinaporfirina de Cobalto(II); c filme de nanoporos de ouro; d Eletrodo impresso em 
tela; e tetrafenilporfirina de cobalto (II); eftalocianina de manganês (II). 
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Diversos fatores dificultam o desenvolvimento e a sobrevivência da 

humanidade, como o aquecimento global, a contaminação ambiental e a crise 

energética [75]. Atualmente, a crise de energia é um problema muito sério, uma vez 

que uma das fontes mais utilizadas de geração de energia consiste no uso de 

combustíveis fósseis, que produzem dióxido de carbono como produto, uma das 

principais causas da poluição ambiental e do aquecimento global [76,77,78]. Neste 

contexto, a busca de energias eficientes e limpas tornou-se vital nos últimos anos 

[79,80]. Assim, nesta última década, uma nova fonte de energia limpa e renovável, 

de alta eficiência e amigável ao meio ambiente, como o hidrogênio, tem sido 

perseguida. Por outro lado, a geração de hidrogênio em escala industrial tem sido 

problemática e embora muitos processos tenham sido desenvolvidos, nenhum deles 

conseguiu satisfazer a plena demanda de hidrogênio [77]. 

 
Os processos mais utilizados para a produção de hidrogênio são a 

gaseificação do carvão e a pirólise da biomassa, mas estes geram energia de baixo 

custo e poluição ambiental [75]. Neste contexto, o procedimento mais ecológico 

baseia-se na quebra das ligações da molécula de água, sendo o processo mais 

desejado a reação de desprendimento do hidrogênio (HER), porque é uma das 

alternativas com maior potencial para a geração de hidrogênio sustentável e limpo 

[81,82,83]. Por outro lado, a alta sobretensão associada a esse processo requer alto 

consumo de energia elétrica, portanto permanece o problema atual da crise 

energética. Para superar esta limitação, a procura de novos catalisadores que 

facilitem o processo HER tem sido fortemente incentivada, e as superfícies metálicas 

nanoporosas têm recebido uma grande atenção na literatura [41,42,43,44] devido à 

elevada área superficial e à presença de sítios mais ativos, o que leva a um 

transporte mais eficiente de elétrons [41,45]. Entre os catalisadores para HER, a 

platina é um dos mais conhecidos e utilizados, mas seu alto custo e facilidade de 

contaminação limita o uso deste metal, justificando a busca de novos materiais 

[84,85,86], como os apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 Comparação do desempenho de diferentes materiais frente à HER 
 

 

Modificações Sobrepotential(mV) Inclinação Tafel (mV 

dec-1 ) 

Ref. 

aCoSe2@CNWs 130 41.3 [87] 

bCu@GD nanofios 275 89 [88] 

cNiEt-OAm6 180 111 [89] 

dNiS2-MoS2 76 72 [90] 

eCoS2xSe2(1-x) NWs 140 44 [91] 

fNiMo-Mo2C/C 90 73 [92] 

gCo@NCN 130 82 [93] 

aNanocristais de cobalto selênio suportados em nanofios de carbono; b Nanocristais de  
cobre em grafeno; c Nanopartículas de níquel solvatadas em alcoóis simples e oleilamina; 
dnanopartículas de níquel-cobalto; eNanocristais de cobalto, enxofre e selênio suportados  
em nanofios de carbono; fnanopartículas de níquel e molibdênio; gnanopartículas de Co 
embutidas em nanotubos de polímero de melamina. 

 
1.1.5. Estudo de superfícies 

 
1.1.5.1. Raman 

 
 

A técnica de espectroscopia Raman analisa a luz que é dispersa por uma 

amostra após incidência de um feixe de luz monocromático, como representado na 

Fig. 5. As dispersões são características de cada material, pois são devidas às 

vibrações internas que ocorrem em cada molécula, e o conjunto das dispersões 

produzidas pela amostra formará espectro Raman característico [94]. O espectro 

Raman consiste numa banda com a mesma frequência de radiação incidente e 

outras bandas de menor intensidade, e essas bandas formam dois conjuntos 

diferentes: a primeira são as bandas Stokes, que são bandas com frequência inferior 

à incidente, e as demais são as bandas anti-Stokes, que possuem frequência 

superior à da radiação incidente. As bandas de Stokes são consideravelmente mais 

intensas do que as anti-Stokes, as quais são geralmente omitidas, pois fornecem a 

mesma informação que as bandas de Stokes. Geralmente, a representação dessas 

bandas de dispersão é feita em função do número de onda normalizado, em vez do 

comprimento de onda ou da frequência [95]. 
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O deslocamento do número de onda após a aplicação do laser pode fornecer 

informação sobre as ligações químicas do material. Os espectros são obtidos a partir 

das bandas de dispersão, independentemente da frequência da fonte de excitação 

usada. Dentre os componentes que perturbam o sinal, pode-se encontrar o ruído 

aleatório, que aparece devido à natureza aleatória da luz e ocorre sob a forma de 

pequenas flutuações em torno do valor médio da intensidade do sinal. O espectro 

Raman, através de suas bandas características dos componentes da amostra 

iluminada por laser, pode ser usado como uma impressão digital para análise 

qualitativa. 

 
A análise qualitativa é baseada na comparação entre um espectro obtido 

experimentalmente e outros espectros que fazem parte de um banco de dados de 

referência. Graças a este tipo de análise, é possível identificar materiais ou 

diferenciá-los de outros. O conjunto de bandas Raman é característico e particular 

de cada material e permite a identificação inequívoca do mesmo. Portanto, é de 

grande importância obter valores exatos das posições dessas bandas, pois estas 

serão usadas para identificar o material [95]. Ocorre que a obtenção desta 

informação Raman nem sempre é fácil, pois o espectro medido contém, além do 

sinal Raman, o ruído inerente ao processo de medição e à natureza da amostra 

analisada, que pode mascarar o sinal Raman. 
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Figura 5 Representação do funcionamento do Raman. 
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1.1.5.2. Microscopia de força atômica (AFM) 

 
 

A microscopia de força atômica (AFM) é uma técnica de varredura por sonda, 

baseada na interação entre uma amostra e o cantilever [96]. O equipamento de 

AFM está constituído por cantilever, laser, detector e componentes de varrimento 

(Fig. 6). O cantilever consiste em uma haste flexível em cuja parte inferior é 

crescida uma ponta com dimensão de poucos micrometros. Para percorrer a 

amostra de forma a obter uma imagem, é utilizado um sistema de posicionamento 

que possui cerâmicas piezoelétricas. Durante esta varredura é utilizado um 

sistema de alinhamento, em que um feixe de laser incide sobre o cantilever e é 

refletido em um sensor de quatro quadrantes, o qual fornece informação da 

posição do sistema de realimentação e controle [97]. Este corrige a posição do 

cantilever de forma a manter o contato com a amostra durante a varredura e 

permite a obtenção da imagem. 

 
A técnica de AFM pode ser classificada quanto ao modo de atuação do 

cantilever: de contato e de força dinâmica. Esta última é ainda dividida em não- 

contato e contato intermitente. 

 
AFM de contato: Neste método o cantilever efetua uma varredura vibrando 

em alta frequência e toca a amostra suavemente durante a varredura [98]. 

 
AFM de contato intermitente: Nessa técnica, o cantilever toca suavemente a 

amostra e quando uma varredura é realizada ele vibra a alta frequência. Quanto 

mais rígido for o cantilever, maior será sua frequência de oscilação durante a 

varredura [98,99]. 

 
AFM de não-contato: O cantilever vibra sobre a amostra para não danificá-la, 

mas tanto a resolução como a velocidade de varredura são menores do que nos 

métodos de contato e contato intermitente [98]. 
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Figura 6 Representação do funcionamento do microscópio de força atômica. 

 

 
1.1.5.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 
 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi proposta por Knoll, o qual 

em 1935 teve êxito em focalizar um feixe eletrônico sobre a superfície de uma 

amostra e registrar a corrente emitida [100]. A técnica MEV permite a observação 

e a caracterização de diferentes tipos de materiais a partir da emissão e interação 

de feixes de elétrons sobre uma amostra, sendo também possível caracterizar a 

morfologia. 

 
O equipamento possui três partes principais: 

 
 

1. Coluna eletro-óptica, que gera o feixe eletrônico. 

 
 

2. Sistema de vácuo, incluindo a câmara onde fica a amostra. 

 
 

3. Sistema para detecção do sinal e geração de imagem. 
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Uma amostra submetida a um feixe de elétrons proporciona diversos tipos de 

sinais, propiciando a cada um deles um modo particular de operação. Assim, o 

princípio de funcionamento da MEV baseia-se fundamentalmente na quantificação 

dos elétrons secundários emitidos por uma amostra como resposta a uma 

excitação eletrônica incidente (Fig. 7). Esta medida de elétrons secundários 

permite uma definição qualitativa da morfologia e topografia da amostra. Os 

elétrons secundários fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e 

são responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução e o retro- 

espalhamento de elétrons (BSE) fornece imagem característica da variação de 

composição [100]. 

 
 
 
 

ELÉTRONS 

SECUNDARIOS 

 
ELÉTRONS 
RETROESPALHADO 

RAIOS X FEIXE 

INCIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Representação esquemática da região de ionização gerada na interação 

do feixe de elétrons com a superfície no MEV. 
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1.1.5.3. Espectroscopia de impedância eletrônica (EIS) 

 
 

A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma técnica muito utilizada 

para o estudo de superfícies eletródicas e proporciona informações sobre os 

diferentes processos eletroquímicos que acontecem na interface. A técnica 

consiste na análise de circuitos elétricos, que descrevem a resposta da corrente 

alternada (AC) em função da frequência. A equação que descreve o processo está 

apresentada abaixo (equação 1): 

 
 

  
       (  ) 

 
 

( 1 ) 

 
 

A partir da utilização de circuitos elétricos análogos ou circuitos  

equivalentes e em conjunto com modelos matemáticos, podem ser obtidas 

informações que ocorrem na dupla camada elétrica, já que os circuitos 

equivalentes têm como fundamento as semelhanças entre o comportamento da 

célula eletroquímica e um circuito elétrico, os quais estão compostos normalmente 

de resistências e capacitores. Na eletroquímica, os fenômenos tipicamente 

estudados ocorrem em regiões de baixas e altas frequências, sendo que as 

regiões de baixa frequência são associadas ao controle cinético e as de altas 

frequências correspondem ao transporte por difusão. 

 
O modelo de circuito equivalente mais simples está representado na Fig. 8: 

resistência não compensada (RΩ) (composta pela corrente faradaica (if) e corrente 

capacitiva (ic)), resistência da solução entre os eletrodos de trabalho e de 

referência, que é a resistência não compensada (RΩ), impedância do processo 

faradaico (Zf), frequência (ω) e parâmetros da dupla camada (Cdl). 
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RΩ 
  if 

if + ic 
  ic 

Zf 

 

 

Rct 

Cdl 

Figura 8 Esquema do circuito para um processo de eletrodo simples proposto por Randles 
[101]. 

 

O circuito de Randles tem sua representação em um sistema eletroquímico 

pelo diagrama de Nyquist, composto por impedância imaginária (-Z”) e real (Z’), 

resultante de uma combinação paralela de um resistor e um capacitor. A resposta 

característica da impedância é composta por um semicírculo associado a uma  

reta. Como se mostra na Fig. 9, parte-se de frequências maiores para frequências 

menores e a variação resulta em duas regiões: uma região controlada pela 

transferência de carga (semicírculo) e outra regida pela difusão, as quais podem 

ser analisadas pelas equações 2 e 3. 
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   (       
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Em baixas frequências, quando w→ 0, os componentes Z' e Z" da impedância total 

do circuito são: 

 

                 

 

( 4 ) 

 

                     ( 5 ) 

 

Em altas frequências, nas quais a impedância de Warburg tem um valor muito 

pequeno em comparação com o valor de Rct, os componentes Z' e Z" são: 

 
 

                       
    

       
      

       
 ( 6 ) 

 

                    
      

 

       
      

     
  

 
( 7 ) 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 9 Gráfico de impedância no plano complexo de um sistema eletroquímico 

simples. 

Baixas frequências 
Controle difusional 
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Objetivos 

 

1. Verificar o comportamento eletroquímico do oxigênio em eletrodos de carbono 

vítreo modificados com porfirinas de cobalto (Tetrafenil porfirina de cobalto (CoTPP) 

e [tetrakis-bisdimetil bipiridina cloro rutênio(II)]-5,10,15,20-Tetrapiridinaporfirina de 

Cobalto(II) (CoTRP)) e nanoestruturas de ouro. 

 

2. Estudar o efeito da adição de óxido de grafeno nas superfícies eletródicas. 

 
3. Estudar o mecanismo de reação de processo de redução de oxigênio nos diferentes 

eletrodos modificados. 

 

4. Utilizar as plataformas sintetizadas na construção de sensores eletroquímicos para 

a detecção de O2. 
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3. Parte Experimental 
 

 

3.1. Reagentes 

 

Todas as soluções utilizadas nos procedimentos experimentais foram 

preparadas a partir de reagentes de grau de pureza analítica dissolvidos em água 

deionizada (processada em sistema Nanopure Infinity, Barnstead 18 MΩ cm). Os 

reagentes   utilizados   foram   fosfato    de    potássio    dibásico    (Na2HPO4), 

fosfato  de  potássio  monobásico  (NaH2PO4),  nitrato  de  potássio  (KNO3),  

metanol (CH3OH), Nafion, cloreto de potássio, HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1- 

piperazineethanesulfonic acid), cloreto de magnésio, succinato, ADP, oligômero, 

hidróxido de sódio (NaOH), ácido sulfúrico (H2SO4), permanganato de potássio 

(KMnO4), nitrato de sódio (NaNO3), ácido clorídrico (HCl), etanol (CH3CH2OH), 

tetrafenilporfirina (TPyP), acetato cobalto (II) (Co(Ac)2), metanol (CH3OH), 

dimetilformamida (DMF), tampão fosfato pH=7 (PBS) e tetracloreto de ouro (HAuCl4) 

(Sigma Aldrich) e oxigênio medicinal X-10S (Air Products). 

 
3.2. Instrumentação 

 
 

As determinações de pH foram feitas com um pH-metro da Fisher Scientific, 

Modelo Accumet 50. Os voltamogramas cíclicos foram registrados com o 

potenciostato/galvanostato, modelo Autolab PGSTAT128 (Ecochemie, Holanda), 

com um sistema de três eletrodos (um eletrodo de GCE (polido ou modificado) (3 

mm de diâmetro), um de Ag/AgCl (solução saturada de KCl) e um fio de platina, que 

serviram como eletrodos de trabalho, referência e auxiliar, respectivamente). Os 

espectros de absorção UV-vis foram registrados num espectrofotômetro de Hewlett 

Packard 8453A, na faixa de 190 a 1100 nm. Os espectros Raman foram registrados 

com um microscópio confocal WITec 300R Alpha, equipado com um laser Ar de 488 

nm (potência = 0,06 mW cm-2 ), 100X objetivo (0,80 NA). Experimentos com eletrodo 

de disco rotativo (RDE) foram realizados usando um aparelho AFMSRX, da Pine 

Instrument Company) e um potenciostato Autolab (Metrohm Pensalab) PGSTAT 

302N. Um eletrodo de GCE (7,5 mm de diâmetro) foi utilizado como eletrodo de 

trabalho nos experimentos com o RDE. Um oxímetro (DM-4P) foi utilizado para 
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determinar a concentração de oxigênio após adições de solução saturada com o gás 

à célula eletroquímica. As imagens topográficas por microscopia de transmissão 

eletrônica (TEM) foram obtidas com um equipamento de emissão de campo JEOL 

JEM-2100 com voltagem de aceleração de 200 kV. As imagens topográficas obtidas 

por Scanning Probe Microscopy (SPM) foram realizadas utilizando um equipamento 

PicoSPM I, com um controlador 2100 PicoScan e Cantilevers de silício, com valor 

nominal de amplitude em torno de 6,5 V. O raio da “tip” foi de 10 nm. Utilizou-se um 

microscópio de varredura eletrônica, modelo JEI JSM-7401 Field Emission Gun 

(MEV FEG), para a obtenção das imagens MEV. As caracterizações cristalográficas 

foram feitas por difração de raios X (XRD) em um equipamento Bruker D8 Phaser 

com uma fonte de Cu Kα (λ=1.5418 Å, 30 kV, 15 mA, passo=0,05°) e telas de 

dispersão de ar para evitar a dispersão difusa a ângulos inferiores, na faixa 2θ de 20 

a 90°. 

 
3.3. Construção do eletrodo de referência de Ag/AgCl 

 
 

Um fio de prata de 1 mm de diâmetro foi utilizado para a construção do 

eletrodo de referência Ag/AgCl. O fio de prata foi polido com uma lixa, para 

posterior eletrodeposição de cloreto de prata sobre o fio aplicando um potencial de 

1,0 V por 30 minutos em uma solução saturada de KCl, utilizando o fio de Ag como 

eletrodo de trabalho, um eletrodo de Ag/AgCl comercial como referência e um 

eletrodo de platina como auxiliar. Posteriormente, o fio foi introduzido em uma 

ponteira de micropipeta, a qual continha em sua extremidade um separador de 

baterias para permitir o contato eletrolítico. A ponteira foi preenchida com uma 

solução saturada de cloreto de potássio. O bom funcionamento do eletrodo de 

referência foi confirmado registrando-se voltamogramas em solução de 

K3[Fe(CN)6] e comparando-se o resultado com os oriundos do uso de eletrodo de 

referência comercial. 
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3.4. Porfirinas 

 
3.4.1. Síntese de CoTPP 

 
 

Dissolveram-se 0,0594 g de TPP ( meso- tetrafenilporfirina) em 9 mL de DMF 

e aqueceu-se a 145°C num banho de silicone durante 20 min. Subsequentemente, 

0,0596 g de cloreto de cobalto (II) hexahidratado CoCl2 .6H2O foram adicionados à 

solução e a reação foi mantida por mais 20 minutos (145-150 °C). Em seguida, a 

solução foi arrefecida à temperatura ambiente e mantida numa geladeira durante 12 

horas. Finalmente, o produto da reação (CoTPP) foi filtrado, seco e utilizado para a 

modificação da superfície do GCE [102]. 

 
3.4.1.1. Modificação da superfície do eletrodo com filme de CoTPP 

 
 

O eletrodo de GCE foi polido cuidadosamente com um pano de polimento 

utilizando pó de alumina de 0,05 μm e submetido a ultrassom durante 5 min. O pó de 

CoTPP sintetizado (estrutura representada na Fig. 10) foi disperso em clorofórmio (1 

mg mL-1) e solução de Nafion (0,1%). A mistura foi sonicada durante 10-15 minutos 

para formar uma suspensão homogênea. Posteriormente, 10 μL desta solução foram 

transferidos para a superfície do GCE por drop casting para posterior secagem ao  

ar. 

 

 
Figura 10 Representação da estrutura da porfirina de cobalto (II) tetrafenilporfirina (CoTPP). 
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3.4.2. Síntese do CoTRP 

 
O CoTPyP foi preparado por refluxo de TPyP (100 mg, 0,16 mmol) e acetato 

de cobalto (II) (100 mg, 0,40 mmol) em DMF durante quatro horas, em atmosfera de 

N2. O precipitado roxo foi filtrado e lavado com DMF e depois com metanol [103]. O 

espectro UV-vis da amostra preparada exibiu a banda Soret a 413 nm e a banda Q a 

500 nm, características de uma porfirina de Co(II). Análise elementar: calc. (exp.): 

C% 71,11 (70,53), N% 16,59 (16,15), H% 3,58 (3,78). 

 
[Ru(dmbpy)2Cl2] foi preparado por refluxo a partir de 809,8 mg (19,1 mmol) de 

LiCl, 500 mg (1,91 mmol) de RuCl3·3H2O e 703,8 mg (3,82 mmol) de 4,4'-dimetil- 

2,2'-bipiridina em 30 mL de DMF durante 8 horas, no escuro, sob atmosfera de N2. A 

solução foi concentrada em um evaporador rotativo e o sólido foi precipitado em 

acetona, filtrado  e  lavado  com  água  fria  e  éter  dietílico. Análise  elementar:  

calc. (exp.) para RuC24H24N4Cl2 : C 53,34% (53,18), N 10,37% (10,17), H 4,48% 

(5,06). 

 
 

CoTRP foi sintetizado por refluxo dos complexos [Ru(dmbpy)2Cl2 ] e CoTPyP 

em ácido acético glacial numa razão de 4,2 : 1, durante uma hora (estrutura 

representada na Fig. 11) [104,37,105]. A solução foi seca num evaporador rotativo, 

redissolvida em metanol e refluxada durante mais uma hora. O solvente foi removido 

em um evaporador, o sólido foi redissolvido em DMF e o produto precipitado com 

uma solução aquosa saturada de LiTFMS. O sólido castanho escuro foi removido  

por filtração e lavado várias vezes com água fria e seco sob vácuo. 
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Figura 11 Representação da estrutura da [Tetraquis-bisdimetilbipiridina clororutênio (II)]- 

5,10,15,20-tetrapiridilporfirina de cobalto (II) (CoTRP). 

 

 
3.4.2.1. Preparação de compósitos CoTRP/nGO 

 
Os compósitos de óxido de grafeno/porfirina foram preparados misturando-se 

10 mL de uma solução aquosa de CoTRP (1,0 mg mL-1) e uma suspensão de óxido 

de grafeno (2,0 mg mL-1) em diferentes proporções. Em seguida, foram adicionados 

5, 10, 20 e 30 mL de suspensão de óxido de grafeno a 10 mL de solução de 

porfirina. As misturas foram filtradas e os sólidos lavados com água, gerando os 

compósitos denotados como CoTRP/GO, CoTRP/2GO, CoTRP/4GO e CoTRP/6GO, 

respectivamente, em que n=1 a 6 refere-se à proporção em massa de GO em 

relação ao complexo CoTRP. 
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3.4.2.2. Preparação de eletrodos de GCE modificados com CoTRP/nGO 

 
O GCE foi polido com um pano de polimento usando pó de alumina de 0,05 

μm e limpo num banho de ultrassom durante 15 min. Em seguida, adicionaram-se 

gota a gota 50 μL de dispersões de CoTRP/nGO (CoTRP/GO, CoTRP/2GO, 

CoTRP/4GO e CoTRP/6GO) à superfície do GCE por drop casting, para posterior 

secagem ao ar durante 4 horas, como representado na Fig. 12. 

 

 

Figura 12 Representação do processo de deposição dos compósitos em eletrodo de 
carbono vítreo por “drop casting”. 
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3.4.3. Nanopartículas 

 
3.4.3.1. Eletrocorrosão do eletrodo de ouro para a formação de nanoporos de 
ouro 

 
 

Após polimento da superfície do eletrodo de Au utilizando pó de alumina 0,05 

um e posterior limpeza em banho de ultrassom por 5 minutos, esse foi imerso em 

solução de H2SO4 0,5 mol L-1 e registrou-se ciclo voltamétrico na faixa 

compreendendo 0,0 a 2,0 V com uma velocidade de varredura de 0,02 V s-1. Ao se 

atingir o potencial de 2,0 V pode ser observada a formação de bolhas de oxigênio e 

esse potencial é mantido por 60 minutos para a formação da superfície contendo 

nanoporos de ouro (NPGF) [41], podendo-se observar o desprendimento de 

oxigênio, como apresentado na Fig. 13. 

 
 

 
 

Figura 13 Representação do processo da eletrocorrosão do eletrodo de ouro para a 

formação dos nanoporos de ouro. 
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3.4.3.2. Eletrodeposição das nanopartículas de ouro 

 
Após polimento da superfície do GCE utilizando pó de alumina 0,05 um e 

posterior limpeza em banho de ultrassom por 5 minutos, este foi introduzido em uma 

solução de HAuCl4 5 mmol L-1 + H2SO4 0,5 mol L-1. Aplicou-se potencial de -4,0 V  

por 90 segundos [106], podendo-se observar o desprendimento de hidrogênio, como 

apresentado na Fig. 14. 

 
 
 

 

 
 

 
Figura 14 Representação do processo da eletrodeposição das nanopartículas de ouro no 

eletrodo de carbono vítreo. 
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3.5. Célula para preparação de soluções de concentração conhecida de O2 

 

Foi construída uma célula eletroquímica específica e em sistema  fechado 

para estudos envolvendo a construção de curva de calibração para O2 (Fig. 15). 

Empregou-se cilindro de oxigênio para saturar uma solução contida em uma bureta 

de pistão, a partir da qual volumes definidos eram transferidos para a célula 

eletroquímica. A solução contida na célula era totalmente isenta de O2 no início do 

processo e um volume igual dessa solução era removido da célula após a adição da 

solução contendo O2. Utilizou-se a equação 8 para determinar a concentração de O2 

na célula eletroquímica após a adição de cada volume da solução saturada com O2 

contida na bureta [10]: 
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Figura 15 Representação esquemática do sistema de calibração de oxigênio. A: entrada do 
oxigênio, B: solução saturada de oxigênio C: válvula da entrada da solução de oxigênio 
saturado, D: contra eletrodo, E: eletrodo de trabalho, F: eletrodo de referência, G: saída da 
solução, H: célula de medição, I: agitador magnético. 
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3.6. Incubação e isolamento das Mitocôndrias 

 

 
Todos os experimentos foram aprovados pelo “Animal Care” local e pelo 

comitê de ética de uso de animais, e segundo os protocolos da pesquisa de 

vertebrados NIH-like internacionais. As mitocôndrias foram isoladas a partir de 

fígados de ratos adultos utilizando protocolos padrão de centrifugação diferencial 

[107] e mantidas sobre gelo até que os ensaios fossem realizados. O meio celular 

utilizado nos experimentos consistiu em solução de sacarose 125 mmol L-1, KCl 65 

mmol L-1, HEPES (ácido 4- (2-hidroxietil) -1-piperazinoetanossulfónico) 10 mmol L-1, 

Na₂HPO₄ 2 mmol L-1 e MgCl2 4 mmol L-1. O pH foi ajustado a 7,2 utilizando KOH. 

 
3.7. Preparação de amostras ambientais 

 
 

O processo de amostragem e preservação é essencial para garantir a 

integridade das amostras antes da análise. Para análises de diferentes tipos de 

água, existem procedimentos para a coleta correta da amostra, os quais são 

descritos a seguir [108]: 

 
Torneira: 

1. Remove-se os utensílios da torneira. 

2. Limpa-se cano da torneira. 

3. Coleta-se a amostra de água em um recipiente plástico. 

4. Adiciona-se 1 mL de solução de ácido nítrico concentrado por cada litro 

de amostra. 

 
Lagos: 

1. Utiliza-se recipiente de plástico para coletar a amostra de água, 

submergindo-o completamente e movendo-o horizontalmente na direção 

do lago. 

2. Adiciona-se 1 mL de solução de ácido nítrico concentrado por cada litro 

de amostra. 
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A Tabela 3 apresenta informações sobre a concentração de O2 em águas e 

consequências para a vida. 

 
Tabela 3 Concentrações de oxigênio dissolvido em águas e impacto para a vida aquática. 

 
Concentração / ppm Impacto 

5-6 Concentração suficiente para o 

desenvolvimento de espécies aquáticas 

<3 Concentração que afeta a grande 

maioria de espécies aquáticas 

<2 Fatal para a grande maioria das 

espécies 
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4. Resultados e discussão 
 

4.1. Sensor de porfirina de cobalto (II) (CoTPP/GCE) 

 
4.1.1. Redução eletrocatalítica de oxigênio dissolvido no eletrodo modificado 
CoTPP/GCE 

 
Os voltamogramas cíclicos registrados com o eletrodo modificado 

CoTPP/GCE numa solução de KNO3 0,1 mol L-1 livre de oxigênio a diferentes 

velocidades de varredura (0,01-0,15 V s-1) são mostrados na Fig. 16A. O processo 

redox bem definido observado ao redor de 0,2 V corresponde ao processo de 

transferência de elétrons envolvendo o par Co(II)/Co(III). Os valores de corrente dos 

picos de oxidação e redução aumentam linearmente em função da velocidade de 

varredura (Fig. 16B). A fim de calcular o excesso superficial (Г, surface coverage) no 

eletrodo modificado com o filme de CoTPP, a inclinação obtida a partir da curva de  

Ip vs velocidade de varredura do processo anódico (Fig. 16B) foi usada na equação 

9 [67]: 

 
 

Г = ip4RT/n2F2Aυ ( 9 ) 
 

 

onde ip é a corrente de pico anódica, R representa a constante universal dos gases 

perfeitos (8,314 J mol-1 K), T é a temperatura absoluta (298 K), n é o número de 

elétrons transferidos no processo redox, F é a constante de Faraday (96485 C mol- 

1), A é a área do eletrodo (0,07065 cm2) e υ é a velocidade de varredura (V s-1). O 

valor de Г calculado para o eletrodo modificado CoTPP/GCE foi 4,75 x 10-11 mol cm-
 

2. 
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Figura 16 Voltamogramas cíclicos registrados com o eletrodo modificado CoTPP/GCE em 

uma solução de KNO3 0,1 mol L-1 em diferentes velocidades de varredura (A); gráfico de ip  

vs υ preparado com os dados da figura 16A (B). 

 
Os voltamogramas cíclicos registrados em solução de KNO3 0,1 mol L-1 

(pH=7) contendo oxigênio dissolvido (saturado) utilizando GCE e eletrodo modificado 

CoTPP/GCE na velocidade de varredura de 0,1 V s-1 são mostrados na Fig. 17. O 

pico de redução de oxigênio situa-se em um potencial de -0.72 V para o eletrodo de 

carbono vítreo, e o mesmo processo tem lugar a -0,42 V com o eletrodo modificado 

CoTPP/GCE. Ao comparar os dois voltamogramas, observa-se claramente um 

deslocamento de potencial para valor menos negativo (perto de 0,30 V) ao se utilizar 

o eletrodo modificado. Além disso, também é interessante notar os distintos valores 

de potenciais correspondentes ao início do processo de redução do oxigênio, que 

são -0,30 V e -0,15 V para o GCE e CoTPP/GCE, respectivamente. Os resultados 

obtidos confirmam o comportamento eletrocatalítico do eletrodo modificado 

CoTPP/GCE para a reação de redução de oxigênio. Isto pode ser fundamentado 

levando-se em consideração que (i) ligação do oxigênio ao cobalto (II) na posição 

axial facilita a reação de redução eletroquímica e (ii) a coordenação de Co(II)TPP 

com oxigênio muda os níveis de energia [62]. 
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Figura 17 Voltamogramas cíclicos registrados em solução de KNO3 0,1 mol L- 1 saturada 

com oxigênio usando GCE (linha vermelha) e eletrodo modificado CoTPP/GCE (linha verde) 

e sem oxigênio usando GCE (linha preta) e eletrodo modificado CoTPP/GCE (linha azul). 

Velocidade de varredura: 0,1 V s-1. 

 

Para compreender a cinética do processo de transferência de elétrons que 

envolve a redução do oxigênio no eletrodo modificado CoTPP/GCE, voltamogramas 

cíclicos foram registrados em várias velocidades de varredura na faixa 0,02-0,2 V s-1 

em solução de KNO3 0,1 mol L-1 contendo 100 % de oxigênio dissolvido (Fig. 18A) 

(solução saturada). O pico de redução de oxigênio aumenta com o aumento da 

velocidade de varredura, e a dependência linear observada no gráfico ip x υ1/2 (Fig. 

18B) indica que o processo eletródico é controlado por difusão. Os dados desse 

experimento também foram representados em escala logarítmica, e um valor de 

coeficiente angular de aproximadamente 0,44 foi obtido (Fig. 18C). Este valor está 

próximo ao esperado (0,5) para um processo controlado por difusão. 

 
A fim de obter informações sobre o mecanismo do processo de redução do 

oxigênio utilizando-se o eletrodo modificado com o filme de CoTPP/GCE (via de dois 

elétrons (formação de peróxido de hidrogênio) ou de quatro elétrons (formação de 

água)), o coeficiente de transferência (α) e o número de elétrons envolvidos na etapa 

determinante da velocidade (nc) foram calculados a partir de dados de potencial de 

pico (Epc) e velocidade de varredura (Fig. 18D). A partir do valor do coeficiente 

angular (~0,054 V), calculou-se o coeficiente de Tafel (b) (equação 11) como 0,108 

V. Os valores de nc e α foram calculados usando a inclinação de Tafel [109,110]: 
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Ep = y/2 log υ + constante ( 10 ) 

y = 2,303RT/αncF ( 11 ) 
 

 

e foram obtidos os valores de 0,54 e 1,09, respectivamente. Posteriormente, o 

número total de elétrons (n) transferidos na reação de redução de oxigênio foi 

calculado a partir do valor de coeficiente angular (120,6 µA (s V-1)1/2) obtido na Fig. 

18B usando a equação 12 para um processo controlado pela difusão [109]: 

 

                                         ip = 2,99 x 105 A Co
*
 Do

1/2 υ1/2 n (αnc)
1/2    ( 9 ) 

 

O valor obtido para n foi ~ 1,84, o que sugere que a redução de oxigênio 

segue uma via de dois elétrons, onde o peróxido de hidrogênio é o principal produto 

e a transferência de dois elétrons é o passo determinante no processo ao se utilizar 

o eletrodo modificado CoTPP/GCE. 
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Figura 18 Voltamogramas cíclicos registrados com CoTPP/GCE em solução de KNO3 0,1 

mol L−1 saturada com oxigênio: (A) 0,02 até 0,2 V s-1, (B) corrente de pico versus a raiz 

quadrada da velocidade de varredura, (C) corrente de pico versus o logaritmo  da  

velocidade de varredura e (D) potencial de pico versus a raiz de velocidade de varredura. 

 

 
4.1.2. Aplicações analíticas 

 
 

O desempenho analítico do eletrodo modificado CoTPP/GCE foi avaliado por 

meio da variação da concentração de oxigênio dissolvido na célula eletroquímica de 

acordo com um procedimento proposto na literatura [10]. Os voltamogramas cíclicos 

registrados em uma solução de KNO3 0,1 mol L-1 são apresentados na Fig. 19A e a 

corrente de redução aumenta linearmente com a concentração de oxigênio 

dissolvido, em experimentos realizados no intervalo de 5,0 a 48,7% (coeficiente de 

correlação de 0,992, Fig. 19B). Os parâmetros analíticos importantes, tais como a 

reprodutibilidade, repetibilidade e estabilidade em função do tempo foram avaliados 

por voltametria cíclica. Os estudos de reprodutibilidade foram realizados utilizando 

A 
B 

C D 
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cinco diferentes eletrodos modificados CoTPP/GCE e a repetibilidade das 

determinações foi avaliada com um eletrodo modificado em diferentes intervalos de 

tempo (n = 10). Os valores de desvio padrão relativo (SD) foram 2,6 e 2,7%, 

respectivamente. A estabilidade em longo prazo foi avaliada medindo-se a resposta 

para oxigênio durante cinco dias consecutivos, utilizando-se o mesmo eletrodo 

modificado. Quando não utilizado, o sensor foi armazenado numa solução de KNO3 

0,1 mol L-1. O SD calculado foi de 2,6% (entre as medições, o eletrodo foi 

armazenado à temperatura ambiente). O limite de detecção (LOD) de 0,035% 

(0,4x10-6 mol L-1) foi calculado usando a equação 13 [61]: 

 
LOD=3SD/m ( 13 ) 

 

 

 

Figura 19 Voltamogramas cíclicos registrados com CoTPP/GCE a velocidade de 0,1 V s-1 

em solução de KNO3 0,1 mol L -1 contendo oxigênio em diferentes concentrações: 5,0 até 

48,7% de saturação (A). Curva de calibração (B). 

 

Para avaliar a aplicação prática da plataforma proposta para o monitoramento 

contínuo de oxigênio dissolvido em soluções aquosas neutras, foram realizadas 

medidas amperométricas a um potencial aplicado de -0,5 V. O experimento foi 

projetado com o objetivo de variar a concentração de oxigênio em solução por meio 

de borbulhamento dos gases oxigênio e argônio, repetidamente. A Fig. 20 mostra o 

resultado de tal experimento e o aumento da corrente (durante o borbulhamento de 

O2) e a diminuição posterior (durante o borbulhamento de argônio) demonstram 

claramente que o sensor responde rapidamente a variações na concentração de 

A B 



61  

oxigênio dissolvido. 
 

 

Figura 20 Monitoramento contínuo de oxigênio usando o eletrodo modificado CoTPP/GCE 

durante borbulhamento de oxigênio e argônio em solução de KNO3 0,1mol L−1. E =- 0.5 V. 

 
O sensor CoTPP/GCE foi utilizado para acompanhar a atividade respiratória em 

um sistema biológico, o qual consistiu em mitocôndrias isoladas de fígado. A 

resposta para oxigênio foi medida continuamente utilizando o sensor eletroquímico 

proposto (Fig. 21, azul) e medições paralelas foram realizadas com um eletrodo de 

Clark (Fig. 21, vermelho) utilizando-se um equipamento considerado padrão para o 

monitoramento da variação da concentração de oxigênio em sistemas biológicos 

líquidos [111]. A discreta diminuição da concentração de oxigênio foi detectada por 

ambos os sistemas de monitoramento na presença de mitocôndrias (a, a'). A 

subsequente adição de succinato (b, b'), que atua como um substrato para o 

transporte de elétrons mitocondrial ao oxigênio, gerou um aumento substancial da 

taxa de consumo de oxigênio. ADP (c, c') aumentou ainda mais este consumo, uma 

vez que essa substância ativa o mecanismo de fosforização oxidativa mitocondrial 

[107]. Finalmente, a adição de oligomicina resulta na redução do consumo de 

oxigênio, devido ao seu efeito inibitório sobre a fosforização oxidativa mitocondrial  

(d, d'). A semelhança nos perfis observados para o consumo de oxigênio 

empregando-se os dois diferentes sistemas de detecção confirmam a utilidade do 

eletrodo modificado proposto como um sensor amperométrico para o oxigênio em 

amostras biológicas. 
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Figura 21 Resposta amperométrica do eletrodo modificado CoTPP/GCE (E = -0,5 V) e 

dados de concentração de O2 dissolvido obtidos com eletrodo de Clark (linha vermelha) e 

CoTPP/GCE (linha azul), em meio celular, após adição de mitocôndrias (a,a’, ~0,5 mg mL-1), 

succinato (b,b’, 1 mmol L-1), ADP (c,c’, 1 mmol L-1) e oligomicina (d,d’, 1µg mL-1). 

 

 
4.2. Sensor de oxigênio CoTRP/nGO 

 

Para efeito de comparação, voltamogramas cíclicos foram registrados em 

solução de KNO3 0,1 mol L-1 contendo oxigênio em experimentos nos quais 

empregaram-se eletrodos GCE, GO/GCE, CoTRP/GCE e CoTRP/GO. O pico de 

redução de oxigênio situa-se em um potencial de -0,83 V para o GCE, e o mesmo 

processo tem lugar em -0,58 V com GO/GCE, -0,29 V com o eletrodo CoTRP/GCE e 

0,04 V com o eletrodo CoTRP/4GO. Ao comparar os voltamogramas, pode-se 

observar claramente o deslocamento do potencial para um valor menos negativo 

(perto de 0,80 V) quando o experimento foi realizado com o eletrodo modificado 

CoTRP/4GO. Além disso, também é interessante notar os valores de potencial de 

início da redução eletroquímica, que são -0,52 V e 0,30 V para os eletrodos GCE e 

CoTRP/4GO, respectivamente. Os resultados obtidos confirmam o melhor 

comportamento eletrocatalítico do eletrodo modificado CoTRP/4GO para a reação 

de redução de oxigênio. O grafeno tem propriedades físicas e químicas que 

melhoram a atividade eletrocatalítica da porfirina [112] e, portanto, facilita o 

transporte de elétrons, de tal forma que o processo de transferência de elétrons 

ocorre em potenciais menos negativos [113,114,115,116]. 
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4.2.1. Caracterização dos compósitos CoTRP/nGO 

 
O espectro de absorção eletrônica da porfirina CoTRP (Fig. 22) exibiu bandas 

associadas aos grupos [RuCl (dmbpy)2]
+ e [CoTPyP]. A banda a 292 nm foi atribuída 

à transição pπ → pπ * do ligante dmbpy [37], enquanto as bandas a 348 e 490 nm 

(ombro da banda de Soret) foram atribuídas  às  transições  Ru(dπ)→pπ*dmbpyv  

MLCT 2 e MLCT1 associadas aos quatro complexos periféricos de rutênio. A banda 

de Soret a 434 nm é ampliada no lado de maior comprimento de onda devido à 

contribuição das bandas MLCT dos complexos de rutênio. 

 
 

 

Figura 22 Espectro UV-Vis de CoTRP, GO e CoTRP/4GO em solução aquosa. 

 
Os compósitos CoTRP/nGO foram preparados por mistura da suspensão de 

óxido de grafeno com CoTRP. A porfirina CoTRP pode interagir eletrostaticamente 

com os sítios negativamente carregados presentes na superfície de GO e arestas, 

conferindo uma carga positiva global alta o suficiente para manter as nanoestruturas 

em suspensão. Camadas de apenas 1,45 nm de espessura (estimada a partir do 

perfil de altura mostrada na Fig. 23) foram observadas nas imagens de microscopia 

AFM, indicando fragmentos de folha GO individuais decorados com CoTRP, 

consistentes com o compósito CoTRP/1GO (Fig. 23A-23B). No entanto, como a 

proporção de porfirina-GO aumenta nos compósitos CoTRP/2GO e CoTRP/4GO, a 

carga positiva líquida sobre as camadas deve diminuir, facilitando o seu 

empilhamento. Por conseguinte, o nanocompósito com a mais alta proporção 

porfirina/óxido de grafeno (1:4 m/m) exibiu várias camadas de CoTRP/GO, como 
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apresentado na Fig. 23C-23D, e cada camada apresentou uma altura de 1,45 nm. 

A molécula de TRP possui cerca de 2,0 nm de altura e ~1,1 nm de largura e 

isso sugere que a porfirina de cobalto permaneça na posição horizontal sobre a 

superfície do GO (~0,9 nm), e que a interação deve ser "flutuante" ou não muito 

forte. Assim, o procedimento empregado na síntese deve favorecer a formação da 

porfirina (CoTRP) que possui carga positiva e se deposita sobre as folhas de GO, 

que possuem carga negativa. A quantidade de GO na superfície deve ser 

suficientemente baixa para minimizar a possibilidade de duas moléculas ficarem 

sobrepostas durante o processo de empilhamento. 

 

 
Figura 23 Imagens AFM e análise de cross-section do perfil de altura dos filmes das 

porfirinas CoTRP/GO (A e B) e CoTRP/4GO (C e D). 
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Análises de TEM corroboram os resultados de AFM, pois o compósito 1:1 

exibiu monocamadas isoladas de CoTRP/GO, enquanto o compósito CoTRP/4GO 

aparece como pilhas de algumas camadas (Fig. 24A-24B). A presença do complexo 

CoTRP na superfície de GO foi confirmada por análise EDS, que mostrou sinais de 

rutênio e cobalto sempre juntamente com sinais de carbono (Fig. 24E). O sinal de 

silício é oriundo de impurezas presentes no grafite, enquanto S e K, provavelmente, 

foram incorporados no processo de oxidação do grafite. Como esperado, a 

quantidade de rutênio no compósito CoTRP/4GO é maior do que a de cobalto, pois 

em cada molécula de porfirina há 4 átomos de rutênio para cada átomo de cobalto. 

 
 

Figura 24 Imagens TEM do compósito CoTRP/GO (A e B) e CoTRP/4GO (C e D). Espectro 

EDS do compósito CoTRP/4GO em (E), 1: branco e 2: compósito. 
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O óxido de grafeno e o complexo supramolecular foram caracterizados por 

espectroscopia Raman, enquanto o composto CoTRP/4GO foi estudado por 

microscopia Raman confocal (Fig. 25). O óxido de grafeno mostrou uma banda D 

intensa e simétrica a  1353  cm-1  (FWHM=  98  cm-1)  e  uma  banda  G  a  1608  cm-

1 (FWHM = 69 cm-1). A relação ID/IG = 0,77 indica uma alta concentração de defeitos 

estruturais causados por oxidação de folhas de grafeno e incorporação de sítios sp3 

(tetraédricos). A presença de bandas G', D' e D + G (2700, 2950, 3220 cm-1) é 

comumente encontrada neste tipo de material, sendo que a banda G' está 

relacionada à organização estrutural no plano do grafeno bidimensional. O complexo 

CoTRP apresenta picos que podem ser atribuídos aos modos de vibração do ligando 

bipy e núcleo de porfirina a 1020 cm -1 v (pi), 1213 cm -1 δ (pi), 1316 cm-1 vNC , 1369 

cm-1 V (Cα-N) + v (Cα-Cβ), 1479 cm-1 v (Cα-Cβ), 1544 cm-1 v (Cβ-Cβ), 1606 cm-
 

1 v (py). 
 

 
Figura 25 Espectros Raman de GO (a) e CoTRP (b) na faixa de 500 a 4000 cm-1. 

 
A microscopia Raman confocal é também uma técnica muito importante para 

a caracterização de materiais compósitos, uma vez que permite o mapeamento 

químico do material com base nos espectros Raman típicos incorporados em cada 

pixel. O óxido de grafeno e a molécula de CoTRP exibem perfis espectrais típicos e 

picos que podem ser encontrados nos compósitos, particularmente o composto 

CoTRP/4GO, como mostrado na Fig. 26A. De fato, este espectro assemelha-se à 

soma dos componentes das características espectrais, indicando que a interação 
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entre eles é relativamente fraca e confirmando a distância relativamente grande que 

separa os sistemas π de GO e CoTRP. As Fig. 26B-26D mostram resultados do 

mapeamento das superfícies de CoTRP, GO e CoTRP/4GO, respectivamente, e 

pode-se observar que tanto o GO, a porfirina e o nanocompósito possuem uma boa 

dispersão. No compósito, pode-se observar uma boa distribuição da porfirina e do 

GO (Fig.26E), analisando-se o perfil de secção transversal Raman, correspondente  

à linha verde na Fig. 26D. 

 

 

Figura 26 Espectros Raman de CoTRP, GO e o nanocomposito CoTRP/4GO (A). Imagens 

Raman confocal do nanocompósito CoTRP/4GO geradas a partir dos espectros CoTRP (B), 

de GO (C) e CoTRP/4GO (D). Sinal Raman correspondente ao perfil transversal ao longo da 

linha verde vertical indicada na Fig. 26D, considerando a contribuição de CoTRP (linha azul) 

e GO (linha vermelha) (E). 

A 
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4.2.2. Comportamento eletroquímico dos eletrodos modificados com 

CoTRP/nGO 

 
Foram registrados voltamogramas cíclicos dos eletrodos modificados com o 

compósito CoTRP/4GO em solução de KNO3 0,1 mol L-1 na faixa de velocidade de 

varredura de 0,02 a 0,20 V s-1 (Fig. 27A). O processo situado em 0,9 V pode ser 

atribuído ao par redox Ru(II)/Ru(III) associado com a porfirina CoTRP. A 

transferência de elétrons referente ao par Co(II)/Co(III) geralmente não é observada 

no voltamograma, uma vez que se trata de processo de transferência de elétrons 

lento, mas pode ser revelada por espectroeletroquímica. 

 
A intensidade de corrente anódica é linearmente dependente da velocidade de 

varredura (Fig. 27B). A quantidade da porfirina CoTRP/4GO imobilizada sobre a 

superfície do eletrodo foi determinada usando a equação 9 e o valor obtido foi 51,3 x 

10-11 mol cm-2 de CoTRP/4GO (calculado a partir do pico Ru(II)/Ru(III)). Com esse 

eletrodo modificado não foi observado processo que poderia estar associado com o 

sítio de cobalto da porfirina. 

 

Figura 27 Voltamogramas cíclicos do eletrodo modificado CoTRP/4GO em solução de KNO3 

0,1 mol L-1 a distintas velocidades de varredura (A) e corrente de pico vs velocidade de 

varredura (B). 

A B 

A 
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4.2.3. Redução eletrocatalítica do oxigênio nos eletrodos CoTRP/nGO 

 
 

Os voltamogramas cíclicos de oxigênio dissolvido registrados em uma  

solução de KNO3 0,1 mol L-1 (pH=7,0) utilizando eletrodos de GCE polido e 

modificados com GO, CoTRP e CoTRP/4GO são mostrados na Fig. 28A. Com o 

GCE observou-se um pico catódico no potencial de -0,82 V. No entanto, observou- 

se um deslocamento do processo de redução ao se trabalhar com eletrodos 

modificados com GO, CoTRP e CoTRP/GO para -0,60 V, -0,28 e 0,05 V, 

respectivamente. Estes resultados indicam o papel do GO no aumento da atividade 

catalítica para a ORR, sendo o efeito mais pronunciado com CoTRP e CoTRP/GO. 

Assim, um efeito sinérgico é claramente observado no material nanocompósito, com 

aumento significativo da atividade eletrocatalítica para a redução catódica de 

oxigênio. 

 
A influência da proporção de GO sobre a atividade eletrocatalítica da porfirina 

CoTRP também foi investigada, como apresentado na Fig. 28B. Nota-se que o pico 

de redução de O2 foi deslocado de cerca de -0,23 V (curva a'), no compósito com a 

menor quantidade relativa de GO (1:1), para 0,05 V (curva b'), naquele com maior 

quantidade relativa de GO (1:4), o que indica que a ativação da molécula CoTRP por 

GO pode depender da interação com locais específicos sobre a superfície. O melhor 

desempenho para ORR foi atingido para a proporção 1:4, em vez de 1:6, e isso se 

deve provavelmente ao fato de que as interações π-π entre as folhas de grafeno 

tendem a induzir a agregação, impedindo estereoquimicamente o acesso do O2 à 

porfirina, diminuindo a atividade catalítica do compósito. Este efeito e a diminuição 

do número de sítios de porfirina de cobalto disponíveis podem também explicar a 

diminuição significativa da corrente com o eletrodo modificado com o compósito na 

proporção 1:6, em comparação com aquele modificado na proporção 1:4. Por 

conseguinte, a redução eletrocatalítica de oxigênio se deve à ligação de oxigênio 

com o centro de cobalto(II), que foi ativado pelos complexos de rutênio e pelo GO 

(até a quantidade na qual o GO comece a se agregar). 
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Figura 28 Voltamogramas cíclicos registrados em solução KNO3 0,1 mol L-1 saturada com O2 

em eletrodos GCE (a), GO/GCE (b), CoTRP/GCE (c) and CoTRP/4GO (d) (A) e com 

eletrodos modificados CoTRP/nGO preparados com distintas proporções de porfirina e GO: 

CoTRP/GO (a’), CoTRP/4GO (b’), CoTRP/6GO (c’) (B). Velocidade de varredura: 0,1 V s-1. 

Com o objetivo de elucidar o mecanismo da ORR com o eletrodo modificado 

CoTRP/4GO, foi realizado um estudo por voltametria com eletrodo de disco rotativo 

(RDE) em solução de KNO3 0,1 mol L-1 saturada com O2. Esta técnica permite 

controlar o transporte de massa. Os voltamogramas obtidos com RDE sobre 

condições hidrodinâmicas (400-3600 rpm) mostrados na Fig. 29A indicam que a 

corrente limite é uma função linear da raiz quadrada da velocidade de rotação de 

acordo com a equação de Levich (Fig. 29B), o que confirma a ocorrência de uma 

reação controlada por transporte de massa. Assim, em valores de potencial entre - 

0,10 e 0,0 V, a corrente é controlada pela difusão do O2 a partir do seio da solução 

para a superfície do eletrodo. 

 
Na faixa de potencial de 0,10 V e 0,0 V, a corrente é controlada pela difusão e 

pela cinética de transferência de elétrons. Gráficos do recíproco da corrente em 

função do inverso da raiz quadrada da velocidade de rotação foram feitos para 

diferentes potenciais nessa faixa e esses são mostrados na Fig. 29C. A linearidade 

desses gráficos em diferentes valores de potencial indica que o processo de 

transferência de elétrons segue a equação de Koutecky Levich (14): 

 

                                            i-1=iK
-1+(0,62nFAD2/3ω1/2ν-1/6C0)

-1 ( 10 ) 
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em que i é a corrente medida, ω é a velocidade de rotação do eletrodo, D é o 

coeficiente de difusão de oxigênio na solução de KNO3 (1,9×10-5 cm s-1), n é o 

número total de elétrons transferidos no ORR, F é a constante de Faraday, C0 é a 

concentração de O2 dissolvido (1,24×10-3 mol L-1), A é a área do eletrodo (0,4301 

cm2) e ν é a viscosidade cinemática do eletrólito (0,01 cm2 s-1, em KNO3 0,1 mol L-1). 

O número de elétrons transferidos por molécula de O2 em diferentes potenciais foi 

calculado pela inclinação das linhas retas apresentadas na Fig. 29C. Para fins de 

comparação, as curvas teóricas correspondentes para ORR envolvendo 2 e 4 

elétrons foram também incluídas na Fig. 29C. Pela análise dos dados apresentados 

nessa figura, fica evidente que o processo de redução envolve a transferência de 

quatro elétrons em potenciais mais próximos de 0,00 V, situação na qual GO está 

interagindo com o anel da porfirina na transferência da densidade de elétrons e 

ativando o anel da porfirina de cobalto. 
 

 
Figura 29 Voltamogramas registrados com eletrodo de disco rotativo (RDE) em solução de 

KNO3 0,1 mol L-1 saturada com O2 usando o eletrodo modificado CoTRP/4GO (A). Gráficos 

de Levich (B) e Koutecky-Levich (C), em diferentes potenciais, e curvas teóricas para os 

processos de 2- e 4-elétrons (linha preta e linha verde, respectivamente). 

C 

A B 
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4.2.4. Aplicações 

 
O desempenho analítico do eletrodo modificado com CoTRP/4GO foi avaliado 

por medições contínuas da concentração de oxigênio dissolvido após borbulhamento 

do gás numa solução de KNO3 0,1 mol L-1. A concentração de oxigênio foi 

monitorada simultaneamente com um oxímetro calibrado. As respostas 

amperométricas no potencial selecionado de -0,05 V apresentadas na Fig. 30A 

confirmam o aumento de corrente como uma função linear da concentração de 

oxigênio dissolvido (Fig. 30B). O limite de detecção (LOD) de 0,02 mg L-1 (0,8x10-6 

mol L-1) foi calculado usando a equação 15: 

 

LOD=3SD/m ( 15 ) 

 
 

onde SD é o desvio padrão e m é o coeficiente angular da curva de calibração. O 

LOD obtido para o eletrodo modificado CoTRP/4GO é comparável a alguns valores 

relatados na literatura [57,62,41,73,117,74]. 

 

 

Figura 30 Resposta amperométrica registrada em -0,05 V em solução de KNO3 0,1 mol L-1 

com eletrodo modificado CoTRP/4GO variando-se a concentração de oxigênio dissolvido 

(0,00 a 21,24 mg L-1), a qual foi determinada com um oxímetro (A). Curva de calibração 

correspondente (B). 

Experimento complementar foi realizado variando-se a concentração de 

oxigênio entre 0 e 100% para avaliar a resposta dinâmica do sensor. Os gases 

argônio e oxigênio foram borbulhados alternadamente na solução e monitorou-se a 

A 

 
B 
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corrente continuamente durante a experimento, conforme mostra-se na Fig. 31A. Os 

resultados confirmam que o eletrodo modificado responde rapidamente a alterações 

na concentração do oxigênio dissolvido e fornece respostas reprodutíveis por um 

longo período de tempo. Além disso, substâncias de interesse bioquímico tais como 

a glicose, ureia e ácido ascórbico (1 mmol L-1) não têm nenhum ou baixo efeito sobre 

a resposta do sensor no potencial selecionado de trabalho (-0,05 V), conforme 

mostra-se na Fig. 31B. 

 
 

 
Figura 31 Resposta amperométrica com eletrodo modificado CoTRP/4GO em solução de 

KNO3 0,1 mol L-1, borbulhando argônio e oxigênio (E= -0,05 V). 

 
 

4.3. Filme de nanoporos de ouro (NPGF) 

 
 

A Fig. 32A mostra voltamogramas registrados com um eletrodo de Au e o 

NPGF em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 numa velocidade de varredura de 0,1 V s-1. 

No caso do NPGF, os experimentos foram realizados com eletrodos preparados com 

diferentes tempos de espera a 2,0 V (10, 20, 30 e 60 minutos), para oxidação do 

ouro. Pode-se observar um aumento do pico catódico correspondente à redução 

eletroquímica da camada de óxido de ouro no potencial de 0,9 V à medida que o 

tempo de espera aumenta. Para cada tempo de eletrocorrosão, calculou-se a área 

superficial eletroquímica (ECSA) de acordo com as equações 16 e 17. Para os 

eletrodos de ouro e NPGF em diferentes tempos de espera (10, 20, 30 e 60 

minutos), foram obtidos os seguintes valores de ECSA: 0,3307, 1,038, 1,513, 3,10 e 
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6,097 cm2, respectivamente, observando-se aumento de até aproximadamente 20 

vezes na ECSA em comparação com o eletrodo polido. Foram obtidas imagens FE- 

SEM do eletrodo NPGF modificado com tempo de espera igual a 60 minutos em 

diferentes ampliações, podendo-se observar a presença de nanoporos na superfície 

do eletrodo de ouro (Fig. 32B e 32C). 

 
 

Area 
Carga (Q) = 

Velocidade de varredura 

( 16 ) 

Carga (Q) 
ECSA = 

390 µC c𝑚−2 

( 17 ) 

 
 

 

 
Figura 32 Voltamogramas registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 preparados em 

diferentes tempos de espera 0, 10, 20, 30, 60 minutos (linhas preta, vermelha e azul, verde  

e rosa respectivamente) (A). Velocidade de varredura: 0,1 V s-1. Imagens FE-SEM dos 

nanoporos de ouro (B e C). 

A B 

  1µm 

  _ 10µm 

C 

  _ 100nm 
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4.3.1. Utilização dos eletrodos NPGF na ORR 

 
 

As respostas dos eletrodos de Au e NPGF em solução de KNO3 0,1 mol L-1 

saturada com oxigênio são apresentadas na Fig. 33A e pode-se observar que o 

processo de redução do oxigênio é facilitado ao se trabalhar com o eletrodo 

modificado (deslocamento de potencial para valor menos negativo (~0,30 V)). Além 

disso, ocorre um aumento de corrente (aproximadamente 3 vezes) em comparação 

com o eletrodo de Au. A dependência da corrente de pico com a velocidade de 

varredura foi examinada registrando-se voltamogramas cíclicos com o eletrodo 

NPGF em solução de KNO3 0,1 mol L-1 saturada em oxigênio. A corrente de pico 

aumenta linearmente com a raiz quadrada da velocidade de varredura, revelando 

que o processo do eletrodo é controlado por difusão. Além disso, foi calculado o 

número de elétrons envolvidos na ORR e obteve-se o valor de 2 elétrons com base 

nos dados da Fig. 33B e nas equações 10,11,12, o que significa que o oxigênio se 

reduz a peróxido de hidrogênio neste eletrodo modificado. 

 
 

 

Figura 33 Voltamogramas cíclicos registrados em solução de KNO3 0,1 mol L-1 saturada com 

O2 usando, Au e NPGF (linha vermelha e azul respectivamente) a uma velocidade de 

varredura de 0,1 V s-1 (A); Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo modificado com 

NPGF na presença de O2 variando-se a velocidade de varredura desde 0,01 a 0,20 V s-1(B). 

A B 
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4.3.2. Calibração e estabilidade do NPGF 

 
A resposta do eletrodo NPGF foi examinada em soluções contendo oxigênio 

em concentrações variáveis (5 a 71,8%), preparadas de acordo com o esquema 

experimental mostrado na Fig. 8 e calculadas com base na equação 15. O 

desempenho analítico foi examinado por voltametria cíclica, observando-se um 

aumento linear da corrente de pico em função da concentração como mostra as Fig. 

34A e 34B. O limite de detecção (LOD) foi calculado a partir do gráfico de calibração 

(Fig.34B) usando a equação LOD = 3SD/m, onde SD é o desvio padrão de medidas 

registradas em ausência de oxigênio, e m é a inclinação do gráfico de calibração. 

Obteve-se o valor de LOD = 2,83% (35 x 10-6 mol L-1). Finalmente, analisou-se a 

resposta do eletrodo NPGF alterando a concentração de O2. Medidas 

amperométricas foram registradas no potencial 0,0 V na solução de KNO3 0,1 mol L- 

1 em experimento realizado durante borbulhamento alternado de oxigênio e argônio. 

A Fig.34C mostra o resultado desse experimento e pode-se perceber aumento 

contínuo da corrente durante borbulhamento de O2 e diminuição da corrente após 

remoção do O2 via borbulhamento de argônio. 
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Figura 34 Voltamogramas cíclicos registrados com NPGF a velocidade de 0,1 V s-1 em 

solução de KNO3 0,1 mol L -1 contendo oxigênio em diferentes concentrações: 0,0 até 71,8% 

de saturação (A). Curva de calibração (B) e resposta amperométrica do NPGF frente à 

variação de O2 ; E = 0,00 V (C). 

 
 

4.4. Nanopartículas de ouro (Au nanopartículas/GCE) 

 

Um GCE foi polarizado aplicando-se diferentes potenciais (-2,0, -3,0 e -4,0 V) 

em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 e HAuCl4 5 µmol L-1 durante 90 s para formar um 

filme de óxido de ouro (cor alaranjado-amarelada) na superfície do eletrodo. A Fig. 

35 revela voltamogramas característicos de eletrodos de Au em solução de H2SO4 e 

maiores correntes foram obtidas com eletrodos preparados pela aplicação de -4,0 V, 

indicando maior quantidade de Au depositado. 

A 

C 

B 
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Figura 35 Voltamogramas registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 com eletrodos 

modificados com nanopartículas da Au, preparados em diferentes potenciais (-2,0, -3,0 e - 

4,0 V, linhas preta, vermelha e azul, respectivamente) por 90 segundos. Velocidade de 

varredura: 0,1 V s-1. 

 
4.4.1. Caracterização eletroquímica e microscópica de varredura eletrônica das 

Au nanopartículas/GCE 

 
O perfil voltamétrico do eletrodo fabricado com as nanopartículas de ouro em 

solução de H2SO4 0,5 mol L-1 foi estudado e comparado com aquele oriundo de 

experimentos realizados com eletrodo de carbono vítreo e eletrodo polido de Au. A 

Fig. 36A mostra os resultados obtidos e pode-se observar a presença de um pico 

catódico característico no potencial de 0,9 V, correspondente à redução 

eletroquímica da camada de óxido de ouro formada no eletrodo. Observa-se que a 

corrente em 0,9 V é muito mais significativa ao se utilizar o GCE modificado com 

nanopartículas de Au em comparação com o eletrodo de Au polido, pois a área 

superficial é maior e existem sítios cataliticamente ativos. As imagens FE-SEM do 

eletrodo contendo nanopartículas de ouro com amplificações diferentes são 

mostradas na Fig. 36B e 36C e ratificam a formação das estruturas nanométricas de 

ouro na superfície do eletrodo de carbono vítreo. 



79  

A 

 

 
 

Figura 36 Voltamogramas registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 com GCE (linha 

preta), eletrodo de Au polido (linha vermelha) e GCE modificado com nanopartículas de Au 

(linha azul) a uma velocidade de varredura de 0,1 V s-1 (A) e imagens FE-SEM das 

nanopartículas de ouro (B e C). 

 
 
 

Análises por EDS das nanopartículas de Au foram realizadas e confirmou-se  

a presença do ouro na superfície do GCE, conforme observa-se pelos resultados 

apresentados na Fig 37A-37C. Análise cristalográfica das nanopartículas foi 

executada por difração de raios X (XRD), obtendo-se picos intensos nos ângulos 

38,94º, 45,23º, 65,93º, 79,75º e 83,74º, que correspondem aos planos 

cristalográficos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente (Fig. 37D). 

  _ 1µm 

C 

 

 
  10 nm 

B 
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Figura 37 Imagem FE-SEM de nanopartículas de ouro (A) e espectros EDS registrados nas 

posições 1 (B) e 2 (C). Análise cristalográfica por XRD das nanopartículas de Au (D). 

 
 

4.4.2. Estudo eletroquímico sobre ORR em eletrodos modificados com 

nanopartículas de ouro 

 
As respostas voltamétricas dos eletrodos de carbono vítreo, Au e com 

nanopartículas de ouro em solução de PBS 0,1 mol L-1 na ausência e presença de 

oxigênio são mostradas na Fig. 38A. Pode-se observar processo de redução de 

oxigênio nos eletrodos de carbono vítreo, ouro e com nanopartículas de ouro (pico 

de potencial de redução em -0,8 V, -0,42 V e -0,12 V respectivamente). O 

sobrepotencial para o processo de redução de oxigênio empregando-se a plataforma 

proposta é significativamente menor em comparação com valores relatados na 

literatura, observando-se adicionalmente um sinal de corrente bastante amplificado. 

A B 
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Esse desempenho superior do eletrodo modificado com nanopartículas de ouro pode 

ser explicado pela presença de sítios cataliticamente ativos e pelo aumento da 

ECSA (ECSA = 0,252 cm2 para o eletrodo de ouro e 9,562 cm2 para o eletrodo 

modificado com as nanopartículas de ouro, conforme cálculos executados com base 

nas equações 16 e 17), de tal forma que o processo de transferência de elétrons é 

facilitado e ocorre com ganho de corrente. 

 
Para compreender a cinética do processo de transferência de elétrons 

envolvendo a ORR no eletrodo modificado com nanopartículas de ouro, foram 

registrados voltamogramas cíclicos em distintas velocidades de varredura na faixa 

0.01-0.1 V s-1, em solução de PBS 0,1 mol L-1 contendo oxigênio dissolvido (100 %) 

(Fig. 38B). Dados de corrente de pico (ip) foram usados para construir a Fig. 38C, em 

que se demonstra relação linear entre corrente de pico e raiz quadrada da 

velocidade de varredura (υ). Portanto, conclui-se que o processo é controlado por 

difusão. 
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Figura 38 Voltamogramas cíclicos registrados em solução de PBS 0,1 mol L-1 (pH=7) 

saturada com O2 usando eletrodos GCE (a’), Au (b’) e GCE modificado com nanopartículas 

de ouro (c’), e na ausência de O2: GCE (a), Au (b), modificado com nanopartículas de ouro 

(c) a uma velocidade de varredura de 0,1 V s-1 (A); Voltamogramas cíclicos registrados com 

eletrodo modificado com nanopartículas de ouro na presença de O2 variando-se a 

velocidade de varredura (B). Influência da velocidade de varredura na corrente de pico 

obtida dos voltamogramas mostrados em B (C). 

 
Distintos tipos de mecanismos para o processo de redução de oxigênio são 

descritos na literatura, nos quais os produtos principais são peróxido de hidrogênio e 

água [118]. Com o intuito de examinar o mecanismo da ORR no eletrodo modificado 

com nanopartículas de ouro, realizou-se estudo por RDE em solução de PBS 0,1  

mol L-1 saturada com O2. Os voltamogramas obtidos sob condições hidrodinâmicas 

(100-1225 rpm) são mostrados na Fig. 39A. Considerando-se a faixa de potencial de 

-0,20 V a -0,60 V, observa-se a existência de linearidade no gráfico correspondente 

ao inverso da corrente e o inverso da raiz quadrada da velocidade de rotação (Fig. 

B A 

C 
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39B), portanto conclui-se que o processo de transferência de elétrons segue a 

equação de Koutecky-Levich (equação 14), em que i é a corrente, ω é a velocidade 

de rotação do eletrodo, D é o coeficiente de difusão de oxigênio na solução de PBS 

(1,9×10-5 cm s-1), n é o número total de elétrons transferidos, F é a constante de 

Faraday (96484 C mol-1), C0 é a concentração de O2 (1,24×10-3 mol L-1), A é a área 

do eletrodo (0,43 cm2) e ν é a viscosidade cinemática do eletrólito (0,01 cm2 s-1, em 

PBS 0,1 mol L-1). O número de elétrons transferidos por molécula de O2 (n) em 

diferentes potenciais foi calculado pela inclinação das linhas retas apresentadas na 

Fig. 39B. Pela análise dos dados apresentados, pode-se afirmar que a reação de 

redução de oxigênio nesse eletrodo modificado ocorre em processo envolvendo 4 

elétrons, ou seja, as nanoestruturas consistem em plataforma bastante eficiente para 

a redução completa de O2 a água. 

 
 

 

Figura 39 Voltamogramas registrados com eletrodo de disco rotativo (RDE) modificado com 

nanopartículas de ouro em solução de PBS 0,1 mol L-1 (pH=7) saturada com O2 (velocidade 

de varredura de 0,01 V s-1) (A). Gráfico de Koutecky-Levich em diferentes potenciais e 

curvas teóricas para os processos de 2- e 4-elétrons (linha vermelha e linha preta, 

respectivamente) (B). 

 

4.4.3. Aplicações 

 
 

O desempenho analítico do sensor fabricado com nanopartículas de ouro foi 

examinado por medições contínuas da concentração de oxigênio dissolvido após 

borbulhamento de O2 numa solução de PBS 0,1 mol L-1. A concentração real de 

A B 
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oxigênio foi monitorada simultaneamente com um oxímetro calibrado. Nas 

voltametrias lineares (LSV) apresentadas na Fig. 40A, observa-se aumento da 

corrente de pico à medida que se aumenta a concentração de O2 dissolvido na 

solução. Com base nas correntes medidas em -0,12 V, construiu-se curva de 

calibração e os dados demonstram a existência de uma relação linear entre corrente 

e concentração de oxigênio dissolvido (Fig. 40B). O limite de detecção (LOD) de  

0,04 mg L-1 (1,3x10-6 mol L-1) foi calculado usando a equação 15, onde SD é o  

desvio padrão (o desvio padrão de dez voltamogramas registrados em PBS livre de 

oxigênio) e m é a inclinação da curva de calibração. Tal valor é bastante baixo em 

comparação a outros reportados na literatura [41,37,57,119]. 

 
 

 

Figura 40 Voltametria linear (LSV) correspondente à variação da concentração de oxigênio 

(0,00 a 39,68 mg L-1) em solução de PBS 0,1 mol L-1 (pH=7) usando eletrodo modificado 

com nanopartículas de ouro em velocidade de varredura de 0,1 V s-1 (A). Curva de 

calibração correspondente (B). 

 

 
A avaliação da resposta dinâmica do sensor foi examinada monitorando-se a 

corrente após saturação da solução de PBS com O2. Os resultados apresentados na 

Fig. 41 demonstram que o eletrodo modificado com nanopartículas de ouro  

responde rapidamente às alterações na concentração do oxigênio dissolvido e que o 

sinal é estável por um longo período de tempo. Na Fig. 41, observa-se que a adição 

de algumas substâncias de importância fisiológica (glicose, ureia e ácido ascórbico 

(1 mmol L-1) [37], não acarretam mudança na resposta do sensor, ou seja, existe 
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relativa seletividade para O2 no potencial selecionado para as determinações (-0,12 

V). 

 
 

Figura 41 Resposta amperométrica registrada com eletrodo modificado com nanopartículas 

de ouro em solução de PBS 0,1 mol L-1 (pH=7) durante borbulhamento de argônio e oxigênio 

(A) e após adição de interferentes: glicose (Glu), ureia e ácido ascórbico (AA), (1 mmol L-1). 

(E= -0,12 V). 

 

4.4.4. Comportamento eletroquímico para a reação de desprendimento de 

hidrogênio (HER) 

 
O mecanismo do processo HER foi estudado com o eletrodo modificado de 

acordo com as duas etapas usualmente aceitas na literatura [82,81,120]. O primeiro 

passo envolve a adsorção de átomo de hidrogênio (H) sobre a superfície do eletrodo 

por meio da reação de Volmer, equação 18: 

 
 

H
+
 + e

−
 → Hads + H2O (Tafel slope = 120 mV) ( 18 ) 

 

 

Após a reação de Volmer, hidrogênio é gerado mediante duas vias de reação. 

A primeira delas acontece quando o átomo de hidrogênio que foi adsorvido na 

superfície do eletrodo reage com o próton proveniente da solução e essa etapa é 

conhecida como reação de Heyrovksy, descrita na equação 19: 

 
 

H
+
 + Hads + e

−
 → H2 + H2O (Tafel slope = 40 mV) ( 19 ) 
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Uma outra via de geração de hidrogênio envolve a interação das espécies 

adsorvidas na superfície do material, em processo descrito pela reação de Tafel 

(equação 20): 

 
 

Hads+Hads → H2 (Tafel slope = 30 mV) ( 20 ) 

 
 

Assim, com base no coeficiente angular de curvas de polarização é possível 

descrever o mecanismo pelo qual H2 é gerado no processo HER. No presente 

trabalho, dados foram obtidos por Voltametria Linear (LSV) em solução de H2SO4  

0,5 mol L-1 na ausência de oxigênio e a uma velocidade de varredura de 5 mV s-1.  

Os estudos de HER foram feitos de modo comparativo com os eletrodos GC, Pt, Au 

e o modificado com nanopartículas de ouro. Observou-se uma antecipação no 

processo de desprendimento de hidrogênio ao se trabalhar com o eletrodo GC 

modificado com nanopartículas de ouro em relação aos eletrodos GC, Au e Pt (~180, 

~130 e 39 mV, respectivamente), conforme observa-se pela análise dos 

voltamogramas mostrados na Fig. 42A. As curvas de Tafel apresentadas na Fig. 42B 

revelam uma inclinação de 59 mV dec-1 para o eletrodo modificado com 

nanopartículas de ouro, indicando que o mecanismo do processo de HER é regido 

pela reação de Volmer –Heyrovsky. 

 
Outro parâmetro importante em estudos sobre HER refere-se à avaliação da 

manutenção de resposta durante o registro de curvas de polarização. Experimentos 

foram realizados em meio de H2SO4 com base em voltametrias cíclicas consecutivas 

a 0,01 V s-1. Como se pode notar pela análise dos dados apresentados na Fig. 42C, 

a resposta voltamétrica é relativamente estável, já que a densidade de corrente 

inicial é de 29,4 mA cm-2 (a -100 mV vsNRHE) e atinge 25,3 mA cm-2 após 2000 

ciclos, ou seja, a perda de sinal é de ~13,9%. A estabilidade do eletrodo modificado 

também foi avaliada pela execução de eletrólise a 10 mA cm-2. Observa-se na Fig. 

42D que o potencial se mantém praticamente constante mesmo após 4 horas, 

sugerindo que esse eletrodo pode ser considerado como alternativa viável para o 

processo HER (todos os potenciais repostados em NHE foram transformados 

mediante a equação 21). 
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ENHE=EAg/AgCl + 0,199 V ( 21 ) 

 
 

 

Figura 42 Voltametria linear (LSV) em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 usando eletrodos GCE 

(linha preta), Au (linha vermelha), platina (linha azul) e GC modificado com nanopartículas 

de ouro (linha verde) a uma velocidade de varredura de 5 mV s-1 (iR corrigido) (A). Curvas 

de Tafel (B). Voltametria linear (LSV) em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 usando o eletrodo 

modificado com nanopartículas de ouro: ciclo 1, 1000 e 2000 (linha preta, vermelha e azul, 

respectivamente) (C). Curva de potencial em função do tempo durante aplicação de corrente 

catódica constante de 10 mA cm-2 durante 17 h em uma solução de H2SO4 0,5 mol L-1, na 

ausência de oxigênio (D). 

Com a finalidade de investigar a cinética da HER no eletrodo modificado com 

nanopartículas de Au, foram realizados experimentos de espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIS). As curvas de Nyquist e o ajuste de dados para um 

circuito simplificado são mostrados na Fig. 43 A e B, respectivamente. Conforme 

pode ser observado, a resistência (Rct) na interface é de aproximadamente 20,3 Ω 

para o eletrodo modificado com nanopartículas de ouro. Os correspondentes valores 

A B 

C D 
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para o eletrodo de Pt e o de ouro foram 16,5 Ω e 950 Ω, respectivamente, 

demonstrando que a cinética de transferência de carga no eletrodo modificado com 

nanopartículas de ouro é semelhante àquela obtida com o eletrodo convencional de 

platina. 

 
 
 

Rct 
B 

Cdl 

 
 
 
 
 
 

Figura 43 Diagramas de Nyquist para diferentes eletrodos obtidos em uma solução de 

H2SO4 0,5 mol L-1. 

4.5. Utilização do melhor sensor para análises em amostras ambientais 

 
A análise comparativa do desempenho dos distintos sensores eletroquímicos 

fabricados para a detecção de oxigênio desenvolvidos neste projeto foi feita com 

base nos seguintes parâmetros: seletividade, sensibilidade, faixa linear de 

concentração e limite de detecção. Informações referentes a esses parâmetros 

analíticos para os sensores NPGF, CoTPP, CoTRP/GO e Au nanopartículas/GCE 

são expostos na Tabela 4. Levando em consideração esses parâmetros pode-se 

concluir que o melhor sensor foi o CoTRP/GO, pois o processo de redução do O2 

ocorre em potencial menos negativo e a faixa dinâmica de concentração é bastante 

extensa. De outro lado, sob um ponto de vista operacional deve-se ressaltar que a 

construção desse sensor não é tão simples devido à necessidade de síntese da 

porfirina e do óxido de grafeno. Tal complicação experimental é menos acentuada  

no caso dos eletrodos fabricados à base de nanoestruturas de Au, sendo que os 

eletrodos contendo nanoporos possuem um limite de detecção mais elevado, o que 

pode ser inapropriado no caso de amostras com baixas quantidades de O2 

dissolvido. 

RS 

A 
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Tabela 4 Sensores eletroquímicos para a detecção de oxigênio desenvolvidos nesse 

trabalho. 

 

 

Eletrodos 

modificados 

Técnica Potencial de 

pico 

(V) vs Ag/AgCl 

Faixa linear 

(mg L-1) 

LOD 

(mg L-1) 

NPGFa
 CV -0,045 1,98-19,32 1,12 

CoTPPb/GC CV -0,420 1,98-28,49 0,01 

CoTRPc/GO Amp +0,050 1,66-21,24 0,02 

Au 

nanopartículas/GCE 

LSV -0,120 2,16-39,68 0,04 

a filme de nanpouros de ouro; b 5,10,15,20-tetrafenilporfirina de cobalto (II); c [tetrakis- 
bisdimetil bipiridina cloro rutênio(II)]-5,10,15,20-Tetrapiridinaporfirina de Cobalto(II). 

 

O sensor Au nanopartículas/GCE foi aplicado em algumas amostras de águas 

de torneira e lago para corroborar a eficácia e aplicabilidade em amostras reais. 

Neste contexto, foram tomadas amostras da torneira do laboratório do Prof. Dr. 

Mauro Bertotti e de um lago da USP (“raia olímpica”) (localização: “-23.555980, - 

46.721004” e “-23.555648, -46.721695”, respectivamente). A Fig. 44 mostra fotos da 

coleta de amostras da raia da USP. Os resultados apresentados na Tabela 5 

revelam claramente que a concentração de oxigênio na amostra de água da “raia” é 

relativamente menor em comparação com a amostra de água de torneira. Tal fato 

seria esperado devido ao ecossistema existente na água da raia, responsável pelo 

consumo de oxigênio. No caso da água de torneira, o valor obtido é concordante 

com aquele esperado para água saturada com ar (em torno de 8 mg L-1, à 

temperatura ambiente). Pela análise da Tabela 5 pode-se também verificar que as 

concentrações obtidas com o sensor proposto são coincidentes com as oriundas do 

uso do oxímetro comercial, indicando que o método proposto possui boa exatidão. 
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Tabela 5 Resultado de análise de O2 em amostras de águas 
 
 

 
Amostra Nº de medidas Concentração de oxigênio (mg L-1) 

Sensor Oxímetro Diferença % 

Água da torneira 20 7,70+0,08 7,93+0,03 2,90 

Água da raia (1) 20 4,86+0,11 5,06+0,06 3,95 

Água da raia (2) 20 4,97+0,07 4,96+0,01 0,20 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 44 Fotografias do lago da USP (“raia olímpica”) e pontos de coleta: à direita “Água da 
raia (1)” (localização: “-23.555980, -46.721004”) e à esquerda “Água da raia (2)” 
(localização: “-23.555648, -46.721695”). 
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5. Conclusões 

 
A modificação da superfície de eletrodos de carbono vítreo (GCE) com 

metaloporfirinas de cobalto (II) (CoTPP) visando à eletrorredução de oxigênio 

mostrou-se favorável, pois observou-se a deposição de um filme com boa 

estabilidade. O centro de cobalto antecipou a resposta eletroquímica referente ao 

processo de redução do analito em ~300 mV. Os estudos cinéticos realizados 

sugeriram que o mecanismo de redução no eletrodo modificado com CoTPP/GCE é 

por via de 2 elétrons, ou seja, o produto principal é o peróxido de hidrogênio. O 

sensor foi empregado no monitoramento do consumo de oxigênio por mitocôndrias 

em tempo real durante a adição de substâncias que aceleram ou retardam o 

processo, e os dados obtidos foram concordantes com aqueles oriundos do uso em 

paralelo de eletrodo comercial. 

 
Ao adicionar o grupo [Ru(dmbpy)2Cl2] nas posições meso das porfirinas, 

observou-se melhoria no desempenho do sensor no que se refere ao processo de 

redução do O2. A incorporação de GO melhorou ainda mais o desempenho do 

sensor, sendo que aquele fabricado como o compósito denominado foi o mais 

efetivo, pois o processo de redução do O2 ocorreu em potencial próximo a 0,0 vs 

Ag/AgCl em solução aquosa neutra 0,1 mol L-1 KNO3. Cumpre destacar que filmes 

estáveis foram formados na superfície do eletrodo de carbono vítreo com esse 

compósito, propiciando o desenvolvimento de sensor respostas rápidas e 

reprodutíveis. O mecanismo da ORR nessa superfície foi elucidado por estudos com 

voltametria linear e com um RDE, concluindo-se que nesse caso o O2 é reduzido em 

processo de quatro elétrons, tendo a água como produto principal da reação. No 

potencial de trabalho observou-se influência desprezível na resposta eletroquímica 

após a adição de interferentes biológicos típicos como glicose, ureia e ácido 

ascórbico. 

O processo de redução de O2 também foi estudado em superfícies contendo 

nanoestruturas de ouro, sintetizadas por processo de corrosão eletroquímica em meio 

de H2SO4 0,5 mol L-1. Nessa nova plataforma, a redução de O2 ocorreu em potencial 

bastante favorável (-0,045 V vs Ag/AgCl) e com maior sensibilidade (aproximadamente 

duas vezes maior) em comparação com o eletrodo polido de Au. Com base em 
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estudos mecanísticos do processo de redução do O2, concluiu-se que nesse caso o 

produto da reação é H2O2. 

 
Processo alternativo para a imobilização de nanaestruturas  de Au em uma 

superfície eletródica (GCE) foi testado por eletrodeposição trabalhando-se  com 

solução de H2SO4 0,5 mol L-1 + HAuCl4 0,5 mmol L-1. O processo de redução do O2 no 

sensor denominado Au nanopartículas/GCE ocorreu com baixa sobretensão (~ -0,1 V 

vs Ag/AgCl) em solução de PBS, proporcionando rápidas e reprodutíveis respostas, 

além de sensibilidade 3 vezes maior do que a obtida com o eletrodo polido. Estudos 

cinéticos realizados por voltametria com RDE indicaram que o processo de redução 

de O2 ocorre com transferência de 4 elétrons e formação de água. A reação 

eletródica é facilitada nessa superfície devido à presença de sítios cataliticamente 

ativos qye favorecem a transferência de elétrons. Com esse sensor foram realizadas 

análises visando ao monitoramento da concentração de O2 em amostras de águas e 

os resultados foram concordantes com aqueles obtidos utilizando-se oxímetro 

comercial e coerentes com a natureza das amostras (torneira e de lago). 
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