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Resumo 

Novos eletrodos modificados com nanopartículas de hidróxido misto de níquel e 

chumbo, foram desenvolvidos para serem empregados em Análises por Injeção em 

Batelada (BIA) com detecção amperométrica, tendo em vista aplicações analíticas. 

Para esta abordagem foi obtido o hidróxido de níquel e chumbo pelo processo de sol-

gel, em uma proporção 75 – 25 % (Ni-Pb, respectivamente). Este novo material foi 

caracterizado por microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, e 

difração de raios-X. Os resultados obtidos foram consistentes com a forma 

polimórfica α do hidróxido e com a adequada formação do material misto. Foi 

confirmada a composição (75/25, Ni/Pb) por espectrometria óptica de emissão por 

plasma acoplado indutivamente e por espectrometria de fotoelétrons excitados por 

raios-X. As análises eletroquímicas do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 confirmaram uma maior 

estabilidade deste hidróxido misto quando comparado com o Ni(OH)2, além de uma 

maior reversibilidade eletroquímica. Foram desenvolvidos eletrodos modificados com 

as nanopartículas de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 empregando diferentes suportes condutivos, o 

primeiro, óxido de estanho dopado com flúor (FTO) e segundo o grafite para preparar 

eletrodos de pasta de carbono (CPE). Por impressão 3D foram elaboradas células 

eletroquímicas BIA, de 4 mL de volume máximo, especialmente construídas para cada 

tipo de eletrodo. O método BIA empregando os eletrodos desenvolvidos mostrou ser 

adequado para análises, obtendo sinais de corrente estáveis e com rápida dispersão. 

Eletrodos de FTO modificados com α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 foram satisfatoriamente 

utilizados nas análises de piroxicam em amostras farmacêuticas. A resposta 

amperométrica do piroxicam apresentou uma faixa linear de 1 10-5 a 2 10-4 mol L-1 e 

uma boa frequência analítica (140 amostras por hora). Os limites de detecção e 

quantificação calculados para este método foram de 2,43 10-6 mol L-1 e 8,09 10-6 mol 

L-1 respectivamente. Eletrodos de pasta de carbono foram preparados modificando a 

matriz da pasta com as nanopartículas de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 em forma de pó. Estes 

eletrodos apresentaram uma boa resposta frente à glicose, uma faixa de linearidade de 1 

10-5 a 4 10-4 mol L-1 foi obtida. A frequência de amostragem conseguida foi muito boa, 

de 200 amostras por hora, com um desvio padrão de 2,05 %. Os limites de detecção e 

quantificação calculados foram de 1,3 10-6 e 4,4 10-6 mol L-1. 

Palavras-chave: Hidróxido misto de níquel e chumbo, Análises por Injeção em 

Batelada, Nanopartículas, Piroxicam, Glicose. 



Abstract 

Development of sensors using nanostructured mixed metal hydroxides and its 

application in BIA systems 

Novel modified electrodes with nanoparticles of nickel and lead mixed hydroxide 

were prepared for the use in Batch Injection Analyses (BIA) coupled to amperometric 

detection targeting analytical applications. For this, a nickel and lead mixed hydroxide 

was obtained using the sol-gel process, in a proportion 75-25% (Ni-Pb). This new 

material was characterized by scanning electron microscopy, thermogravimetric 

analysis and X-ray diffraction. The obtained results are in agreement with the 

polymorphic form α of the Ni(OH)2 and the appropriate formation of the mixed 

hydroxide. The composition was confirmed (75/25, Ni/Pb), employing inductively 

coupled plasma optical emission spectrometry and X-ray photoelectron spectroscopy. 

The electrochemical analysis of α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 support the major stability of this 

mixed hydroxide in comparison with Ni(OH)2 and an improve on the electrochemical 

reversibility. Modified electrodes were prepared with nanoparticles of 

Ni0.75Pb0.25(OH)2 using different conducting supports, first fluorine doped tin oxide 

(FTO) and second graffiti for preparation of carbon paste electrodes (CPE). 3D 

printing was employed to fabricate an electrochemical BIA cell, of 4 mL of maximum 

capacity, for each electrode. BIA method using the developed electrodes proved to be 

suitable for analysis, good current response, stable and with fast dispersion were 

obtained. FTO electrodes modified with α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 were satisfactorily 

employed in analysis of pharmaceutical samples of piroxicam. The amperometric 

response of piroxicam present a linear range of 1 10-5 to 2 10-4 mol L-1 and a good 

analytical frequency (140 samples per hour). Detection and quantification limits were 

of 2.43 10-6 mol L-1 and 8.09 10-6 mol L-1. Carbon paste electrodes were prepared by 

modifying the pasta matrix with the nanoparticles of powder α-Ni0.75Pb0.25(OH)2. This 

electrode presents a good response for glucose, a linear range of   1 10-5 to 4 10-4 mol 

L-1 was obtained. An analytical frequency of 200 samples per hour was achieved with 

a standard deviation of 2.05%. The detection and quantification limits reached were of 

1.3 10-6 e 4.4 10-6 mol L-1. 

Key-words: mixed hydroxide of nickel and lead, batch injection analyses, 

nanoparticles, piroxicam, glucose. 
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1. Introdução  

 

Os sensores eletroquímicos têm recebido crescente importância para a detecção e 

quantificação de espécies químicas e seu uso tem aumentado de forma expressiva por 

encontrar aplicações nos mais variados campos de atuação, com destaque para as áreas 

de análises clínicas, processos industriais, área agrícola e área ambiental. As causas da 

preferência por estes sensores são várias, merecendo destaque a sua fácil utilização, a 

elevada sensibilidade, respostas rápidas e baixo custo para aplicações clínicas 

(dispositivos descartáveis, confiáveis, de fácil utilização e baixo custo unitário), em 

processos industriais e em monitoramento ambiental, resultando em significativos 

benefícios econômicos e sociais [1–3].  

As aplicações de sensores eletroquímicos foram ampliadas drasticamente como o 

desenvolvimento dos processos de modificação de sua superfície. Tais processos 

vieram a permitir que se construam sensores mais adequados para cada aplicação. Para 

modificar eletrodos, as possibilidades são quase infinitas. Dentre estas, a utilização de 

materiais eletrocatalíticos para a modificação da superfície de eletrodos tem sido 

amplamente estudada e a obtenção de novos materiais e suas aplicações tem sido 

buscada por um grande número de grupos de pesquisa [4]. Nos estudos iniciais 

envolvendo eletrodos modificados, dentre as espécies utilizadas para eletrocatalisar 

reações, destaca-se o uso de enzimas, grafeno, metais eletrodepositados e seus óxidos 

e hidróxidos, porfirinas e muitas outras espécies que possam atuar mediando reações 

redox na superfície do eletrodo[5, 6]. 

Nanopartículas de hidróxidos metálicos passaram recentemente a ser utilizadas 

para modificar a superfície de eletrodos sólidos [7]. Esta nova forma de modificação 

mostrou-se bastante eficiente para diversas aplicações. Em nosso grupo de pesquisas, 

passou-se a explorar tais possibilidades, bem como passou-se a sintetizar 

nanopartículas contendo simultaneamente dois metais. Eletrodos modificados com 

nanopartículas metálicas ampliaram as possibilidades para buscar não apenas a 

eletrocatálise de reações redox, como também uma maior seletividade, uma vez que a 

alteração dos percentuais de ambos os metais passou a permitir que se alterasse o 
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potencial onde a espécie de interesse é oxidada (ou reduzida). Nesta dissertação foi 

explorada a preparação e aplicações de eletrodos modificados com nanopartículas de 

hidróxidos de níquel e chumbo, que serão apresentadas mais adiante. 

 

1.1 Técnicas eletroanalíticas  

 

A química eletroanalítica compreende um grupo de métodos analíticos baseados 

nas propriedades elétricas dos compostos químicos. As técnicas eletroanalíticas são 

capazes de proporcionar limites de detecção excepcionalmente baixos e abundantes 

informações acerca de sistemas que podem ser estudados eletroquimicamente. Estes 

métodos apresentam algumas vantagens notáveis como o custo da instrumentação, que 

geralmente é muito menor quando comparado com outros métodos, como por 

exemplo, as técnicas espectroscópicas e cromatográficas. O curto tempo de análise é 

também uma característica importante desses métodos, consequência das rápidas 

respostas da variação da corrente, potencial ou condutividade relacionada diretamente 

com a presença do analito [8, 9]. A possibilidade de análises direitas na amostra sem 

necessidade de separação ou pré-tratamento é outro aspecto importante para 

impulsionar o crescimento das aplicações de métodos eletroanalíticos, satisfazendo a 

crescente necessidade de análises em tempo real.  

Assim, os métodos eletroanalíticos se constituem em ferramenta de grande 

versatilidade, que pode ser empregada em um vasto campo de pesquisas, incluindo 

biotecnologia, eletrônica e ciência dos materiais. Dos muitos métodos disponíveis, as 

técnicas voltamétricas, nas suas diversas formas, se constituem nas técnicas mais 

versáteis e efetivas para estudar sistemas redox, além de ser muito útil em 

eletroanálise. 
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1.1.1 Voltametria Cíclica  

 

A voltametria cíclica apesar de não ser a técnica mais sensível disponível, 

geralmente é o primeiro experimento que se realiza em um estudo eletroquímico de 

um sistema. Consiste no registro da corrente elétrica que passa no eletrodo de trabalho 

quando neste é aplicado um potencial que varia continuamente com o tempo a uma 

velocidade de varredura geralmente constante. A variação do potencial no eletrodo de 

trabalho provocará a ocorrência de reações de oxidação ou redução de espécies 

eletroativas na sua superfície, gerando variações na corrente registrada [10–12]. 

Normalmente para o trabalho com esta técnica é utilizada uma célula convencional 

constituída de três eletrodos, eletrodo de referência (ER), eletrodo auxiliar (EA) e 

eletrodo de trabalho (ET), sendo que na superfície dos dois últimos acontecem os 

processos eletroquímicos de interesse. Estes eletrodos encontram-se submersos em 

uma solução eletrolítica com a espécie ou espécies que se quer analisar, geralmente os 

experimentos com esta técnica se realizam em condições estacionárias, mas em alguns 

casos podem ser levados a cabo em condições não estacionárias [8, 10, 11].  

A voltametria cíclica é uma extensão da voltametria de varredura linear, o 

potencial varia desde um valor inicial (Ei) de forma constante no tempo até um valor 

desejado (Es) e depois o sentido da varredura do potencial é invertido até atingir o 

potencial final (Ef), que na maioria dos experimentos coincide com o Ei. Na Figura. 1 

observa-se o perfil de variação do potencial no tempo com o registro de corrente. 

No voltamograma obtido podem ser observados os processos de oxidação e 

redução que ocorrem nos eletrodos de trabalho e estes processos se caracterizam pela 

corrente de pico anódica (ipa), corrente de pico catódica (ipc). Também estão indicados 

o potencial de pico anódico (Epa) e potencial de pico de catódico (Epc). Esses 

parâmetros fornecem importantes informações acerca de um sistema em estudo, dentre 

os quais o potencial de oxidação (Epa) e de redução (Epc) de uma determinada espécie. 

A separação dos potenciais de pico (ΔE) fornecem também informações sobre o 

processo e indicam se o mesmo é reversível, semi-reversível ou irreversível [8, 10]. 
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Figura 1.1 Representação esquemática de um experimento de voltametria cíclica. 

Um sistema reversível com produto estável da reação eletroquímica pode ser 

identificado por voltametria cíclica pelo valor da diferença entre os potenciais de pico 

como segue na Equação 1.   

mV
n

EEE pcpap

59


 
                         Equação 1.1 

Sendo: n – número de elétrons transferidos  

           Epa e Epc são os potenciais de pico anódico e catódico (medidos em mV). 

A separação de 59/n mV para ∆E é independente da velocidade de varredura, mas 

é ligeiramente dependente do potencial de inversão Es.  O potencial intermediário 

entre os dois potenciais de pico é o valor do potencial formal do par redox (E01) (em 

relação ao eletrodo de referência utilizado no experimento)            
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Equação 1.2 

 Da mesma forma os valores de ipa e ipc são iguais para um sistema reversível na 

ausência de efeitos cinéticos que mudem este comportamento, sendo então a relação 

ipa/ ipc igual à unidade. Estes parâmetros fazem com que a voltametria cíclica seja uma 

técnica poderosa na compreensão de mecanismos de reações e processos 

eletroquímicos. Por outro lado, esta técnica também é empregada no estudo dos 

estados redox pela possibilidade de trabalhar em um amplo intervalo de potenciais 

para espécies redutíveis e oxidáveis. Apesar disto, deve ser sinalizado que a maior 

utilidade da voltametria cíclica é para obtenção de informações qualitativas em 

processos que tenham reações homogêneas. Para medidas quantitativas (determinação 

de concentração) se empregam outras técnicas que fornecem resultados mais precisos, 

como técnicas pulsadas e amperometría [8, 10] .   

 

1.1.2 Amperometria  

 

A amperometria baseia-se na medição da quantidade de corrente que passa por um 

circuito quando um potencial é aplicado. Para aplicações analíticas, a corrente que está 

sendo medida deve ter uma dependência direita (ou indireta) com a concentração do 

analito em questão. Medidas amperométricas podem ser realizadas variando o 

potencial aplicado ou, alternativamente, aplicando um potencial constante. No 

primeiro caso, a variação do potencial acarreta em variações do 

carregamento/descarregamento da dupla camada elétrica, o que afetará os resultados, 

especialmente em baixas concentrações, enquanto a amperometria a potencial 

constante praticamente elimina os processos de carga/descarga da dupla camada, 

sendo a forma mais favorável, especialmente para baixas concentrações de analitos [8, 

10].  

Para tirar proveito dos processos amperométricos com finalidades analíticas, 

pode-se fazer uso da cronoamperometria, que consiste na aplicação de um degrau de 
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potencial seguido do monitoramento da corrente em função do tempo, em condições 

estacionárias. Para tal, o potencial do eletrodo é fixado em uma região onde não ocorre 

o processo redox de interesse, e a seguir o potencial é alterado para uma região onde o 

processo redox ocorre (Figura 1.2). A corrente inicial é muito próxima a zero e ao 

aplicar um pulso de potencial, a corrente em função do tempo é monitorada. Em tais 

medições, logo após a aplicação do degrau de potencial, as correntes faradaica e 

capacitiva são altas. Com o passar do tempo, a corrente capacitiva decai rapidamente e 

a corrente faradaica também decai, mas de forma bem mais lenta. A diminuição da 

corrente faradaica se relaciona com o esgotamento do material eletroativo nas 

proximidades da superfície do eletrodo (pelo processo difusional) [8, 11]. 

Uma potencialidade importante da amperometria é a alta sensibilidade desta 

técnica, quando as medidas de corrente são realizadas a potencial constante. Nestas 

condições, a corrente residual é muito baixa. O sinal obtido para o analito resulta 

muito mais adequado para análises quantitativas comparado com a voltametria cíclica 

que apresenta menor sensibilidade. Por outro lado, tanto no caso da 

cronoamperometria como na amperometria a potencial fixo, a técnica apresenta uma 

seletividade baixa, pois todas as espécies presentes na solução que possam sofrer 

oxidação (ou redução) no potencial aplicado vão contribuir na corrente faradaica 

medida, sendo a corrente resultante produto da soma dos processos redox de todas as 

espécies eletroativas nesse potencial e não apenas do analito de interesse. Por esse 

motivo é recomendável que as análises sejam realizadas aplicando o valor de potencial 

mínimo, visando evitar as interferências. Ao explorar um novo sistema, é 

imprescindível realizar estudos prévios envolvendo técnicas de varredura de potencial 

a fim de selecionar o potencial de oxidação (ou redução) adequado para a análise [10, 11]. 
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 Figura 1.2 Perturbação aplicada no eletrodo de trabalho e resposta de corrente para um 

experimento de degrau único de potencial    

As conveniências da amperometria são mais notáveis quando esta é associada 

com os métodos em fluxo, tornando-se atraente para numerosas aplicações 

eletroanalíticas. Neste caso cada introdução do analito resulta em um pico de corrente 

em função do tempo, que é proporcional à corrente produzida pelo analito. A 

utilização de composição idêntica de eletrólito no carreador e na solução da amostra é 

crucial para minimizar a corrente de carga/descarga do eletrodo de trabalho, resultando 

um método mais versátil e sensível.  

 

1.2  Técnicas de análise em fluxo 

 

A crescente demanda de análises requerida para as mais variadas amostras, 

somada à necessidade de redução de custos e busca de automação, tem levado os 

cientistas a buscar metodologias que satisfaçam estas necessidades. Em meados dos 

anos 1970 surgiu a análise por injeção em fluxo (FIA) [13], técnica que é atraente pelo 

fato de oferecer elevada velocidade de análise, sensibilidade, seletividade, boa 

exatidão e precisão. Esta técnica permite um alto grau de automatização possibilita 

também o acoplamento de etapas de pré-tratamento da amostra (ex: pré-concentração 
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do analito, separações simples, ou reações em linha, etc) mostrando ser uma técnica 

poderosa e muito versátil  [14–18].  

 

 

 

Figura 1.3 Esquema do sistema FIA 

 

Um sistema FIA básico é constituído por um injetor manual ou automático, um 

sistema para movimentação dos fluxos transportadores (bomba peristáltica, sistema 

pressurizado ou ação da gravidade) e um detector, como esquematizado na Figura 1.3.  

Este sistema baseia-se na injeção da amostra em um fluxo transportador, formando 

uma zona de dispersão de amostra, que é transportada até o detector para a análise. 

Este irá registrar um sinal de corrente, absorbância ou outro parâmetro em função do 

tempo, gerando sinais cada vez que a zona contendo a amostra atingir o detector. A 

altura máxima do sinal é diretamente proporcional à concentração da substância, desde 

que as condições experimentais sejam mantidas constantes. 

 

1.2.1 Análise por injeção em batelada (BIA)   

 

No início dos anos 1990 surgiu uma técnica similar ao FIA, onde bombas, tubos e 

injetores de amostras foram substituídos por uma pipeta de Eppendorf responsável 

pelo transporte de amostra para a região de transdução. A nova técnica foi denominada 

Batch Injection Analysis (análise por injeção em batelada, BIA) [19]. As pipetas de 

acionamento manual (usadas nos primeiros estudos) rapidamente foram substituídas 
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por pipetas motorizadas, capazes de produzir injeções de forma muito reprodutível. 

Em sistemas voltamétricos, o transdutor é posicionado dentro de uma solução de 

eletrólito (como representado na Figura 1.4) e pequenos volumes de amostra são 

injetados diretamente sobre este transdutor, sendo a pipeta posicionada a uma pequena 

distância do mesmo. O transporte de material ao eletrodo se dá de forma uniforme 

durante a injeção e, uma vez terminada esta injeção, o transporte cessa, uma 

significativa parcela do material injetado se perde para o interior da solução contida na 

célula e o sinal eletroquímico remanescente depois de poucos segundos é 

predominantemente proveniente do processo de difusão de material presente no 

eletrólito. Como as diferenças entre o sinal gerado durante o transporte mecânico de 

material ao eletrodo e o produzido pelo processo de difusão é muito grande (dezenas 

de cm s-1 vs. 10-5 a 10-6 cm s-1, respectivamente), os sinais transientes apresentam 

elevada sensibilidade [20]. 

Nas células BIA, o eletrodo de trabalho é posicionado de forma perpendicular na 

base da célula e a injeção de analito ocorre também de forma perpendicular, 

exatamente no centro do eletrodo. Nos estudos iniciais, quando pipetas convencionais 

foram utilizadas, a reprodutibilidade de sinal era altamente dependente da habilidade 

do operador. Pipetas automáticas são dotadas de micromotores capazes de realizar as 

injeções de forma muito reprodutível. Em nosso laboratório, as células para BIA foram 

construídas de forma que na tampa há um orifício cônico, com a mesma forma da 

pipeta, propiciando um posicionamento da pipeta altamente reprodutível e com a 

mesma distância do eletrodo. A distância entre a pipeta e o eletrodo é determinada 

pela posição do eletrodo de trabalho. A célula é preenchida com eletrólito suficiente 

para cobrir o eletrodo de trabalho e ser alcançada pelos eletrodos auxiliar e de 

referência [21]. 
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 Figura 1.4 Diagrama esquemático de uma célula BIA. (A) eletrodo de trabalho; (B) 

eletrodo auxiliar; (C) eletrodo de referência; (D) ponta da micropipeta; (E) orifício para adição 

de eletrólito à célula; (F) barra magnética; (G) dreno. 

Na Figura 1.5 estão representadas as diversas etapas e a formação de um sinal 

típico obtido em cada injeção em um sistema BIA. Antes da injeção (A), o sinal é 

resultante apenas da corrente residual. Quando inicia a injeção (B), o sinal sobe 

abruptamente, até o transporte de analito entrar em regime. No curto período de 

regime constante (C), o sinal de corrente se mantém constante. Concluída a injeção, o 

sinal cai de forma aproximadamente exponencial (D) e atinge uma condição (E) onde 

apenas a difusão do analito injetado (mais o sinal provindo de impurezas e 

dependendo do potencial, da redução de O2) responde pelo sinal. Foi demonstrado 

que, dentro de uma boa faixa de concentrações, a altura dos picos é proporcional à 

concentração do analito injetado [21]. 
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 Figura 1.5 Etapas de aquisição do sinal transiente por BIA, (A) antes da injeção, (B) transporte 

do material durante a injeção, (C) fim da injeção, (D) dispersão e (E) equilíbrio final [21].  

 

Os bons resultados obtidos na associação de amperometria com BIA vêm 

demonstrando que a técnica tem bom potencial [22, 23]. Apesar de não apresentar a 

versatilidade de FIA, esta técnica é mais simples e prática para muitas aplicações [24]. 

Ao longo dos anos, os volumes das células de BIA decresceram de forma significativa 

(de 1 L para poucos mL) e ficou demonstrado que a presença do analito no interior da 

célula pouco afeta a linha base, uma vez que as grandezas das correntes monitoradas 

durante a injeção (transporte mecânico do material eletroativo para o eletrodo) é 

muitíssimo maior que o transporte por difusão (processo difusivo) que ocorre quando 

o sistema está em repouso. Desta forma, células menores representam significativa 

economia de eletrólito, menor geração de resíduos e maior facilidade de manipulação 

em análises laboratoriais e mesmo no campo, onde a precisão, simplicidade e alta 

frequência de análise são as principais virtudes [25]. 
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1.3  Sensores eletroquímicos e eletrodos modificados  

 

De acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), 

um sensor químico é definido como um dispositivo que, como resultado de um 

processo de interação química, transforma informação química ou bioquímica em um 

sinal que permite a análise qualitativa e/ou quantitativa de um analito [26]. Idealmente, 

estes dispositivos devem responder continuamente e de forma reversível, não 

perturbando a amostra [27, 28]. 

 

Os sensores químicos são constituídos por um transdutor coberto por um elemento 

de reconhecimento químico, Figura 1.6 Este elemento de reconhecimento interage 

com o analito, resultando em alterações químicas que são traduzidas pelo transdutor 

em um sinal mensurável. Este sinal é, normalmente, um sinal eletrônico cuja 

magnitude é proporcional à concentração de uma espécie química ou a um conjunto de 

espécies químicas [29, 30]. 

 

 

Figura 1.6 Esquema de um sensor eletroquímico 

 

O elemento de reconhecimento desempenha um papel fundamental na resposta do 

sensor, pois o controle desta resposta depende em grande medida do controle da 

reatividade na interface eletrodo/solução. Uma das variáveis utilizadas para controlar 
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esta reatividade é o potencial aplicado, mas esta operação permite um controle 

modesto. Esta limitação levou muitos pesquisadores a dedicarem-se ao estudo de 

modificações deliberadas da superfície de eletrodos, como um meio de impor e 

controlar suas propriedades.  

 

A modificação de eletrodos é feita com o objetivo de transferir as propriedades 

químicas e físico-químicas do agente modificador para a superfície do substrato, de tal 

modo que seja possível obter um comportamento previamente planejado do conjunto 

eletrodo-reagente. A construção de interfaces eletroquímicas com sistemas 

organizados de forma racional pode levar a obtenção da reatividade e seletividade 

desejadas para aplicações de interesse [31, 32].  

 

A modificação da superfície de um sensor base pode ser conduzida tendo em vista 

à diferentes propostas: alterar as propriedades de transporte para a superfície do 

eletrodo (barreira para excluir interferentes); favorecer reações na superfície do 

eletrodo (por exemplo, reações de pré-concentração, empregando propriedades de 

ligantes e reações enzimáticas [33]; melhorar a transferência de elétrons (por exemplo, 

por eletrocatálise) ou evitar o envenenamento do eletrodo (quando o produto do 

processo redox ou o analito se adsorvem na superfície do eletrodo) [34].  

 

Os eletrodos quimicamente modificados são em sua maior parte utilizados em 

técnicas voltamétricas ou amperométricas. Em termos analíticos, a sensibilidade de 

uma determinação deve ser aumentada com a utilização de um eletrodo quimicamente 

modificado para que o emprego deste seja justificado. Em geral a obtenção de 

sensibilidades mais altas ocorre por pré-concentração da espécie de interesse ou por 

eletrocatálise  [35]. 

 

No processo eletroquímico, o analito de interesse interage com a superfície 

eletródica, resultando na transferência de elétrons. Entretanto, se a transferência é 

muito lenta, ou não ocorre, ou ocorre em região fora do intervalo de potencial do 

eletrodo, é possível realizar uma modificação na superfície eletródica a fim de 



1.Introdução 

26 

 

 

melhorar a resposta final, onde o analito irá interagir diretamente com o agente 

modificador [36]. 

 

Um aspecto importante na preparação de um eletrodo quimicamente modificado 

(EQM) é a escolha do material para o eletrodo base, que terá sua superfície 

modificada. Este substrato deve apresentar características eletroquímicas apropriadas e 

ser adequado para o método de modificação selecionado. Entre os materiais 

convencionais estão: ouro, platina, carbono vítreo, fibras de carbono, pasta de carbono, 

diamante dopado com boro, grafite pirolítico, etc [37].   

 

Existem vários tipos de agentes modificadores de eletrodos que são empregados 

em análises. A escolha destes modificadores depende em grande medida do analito e 

da amostra a ser analisada. O agente modificante pode ser de origem biológica 

(enzimas, ácidos nucléicos, anticorpos ou mesmo tecidos), denominando-se o sensor 

por biossensor, o analito detectado através dos biossensores pode ser químico 

(orgânico ou inorgânico) ou de natureza biológica [29, 38]. Nesses sensores, o 

material sensitivo biológico deve agir como um catalisador e catalisar a reação de 

compostos químicos ou bioquímicos para a obtenção dos sinais, que deverão ser 

proporcionais às concentrações das espécies determinadas. A modificação com filmes 

poliméricos consiste no recobrimento da superfície do eletrodo com filmes 

poliméricos condutores ou permeáveis ao eletrólito de suporte e ao analito de 

interesse. A modificação com membranas poliméricas permite a imobilização de 

várias monocamadas da espécie ativa na superfície modificada, ampliando 

consideravelmente a resposta eletroquímica [39].  A modificação com nanopartículas 

têm recebido crescente importância para a detecção e quantificação de espécies 

químicas nas últimas décadas [40]. A manipulação da matéria ao nível de átomos e de 

moléculas abriu as portas à produção de novos materiais, com propriedades muito 

distintas, ampliando significativamente as possibilidades anteriormente conhecidas [41]. 

 

Nanopartículas de metais foram as primeiras empregadas na modificação de 

superfícies de eletrodos. Mais recentemente, a formação de óxidos e hidróxidos em 

escala manométrica passou a ser explorada intensamente. Eletrodos modificados com 
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nanopartículas apresentam área superficial diferenciada, o elevado número de sítios 

ativos presentes em sua superfície resulta em uma melhora considerável na cinética de 

transferência eletrônica dos sensores. Eletrodos modificados com nanomateriais têm 

mostrado resultados diferenciados, sensibilidade superior, largas faixas de trabalho, 

baixos limites de detecção e boa estabilidade [42]. 

Os primeiros trabalhos visando encontrar compostos nanoestruturados 

envolveram a utilização de metais nobres como ouro e platina, mas logo foi verificado 

que outros metais de transição e seus compostos levavam a resultados muito 

interessantes, com custos bem inferiores. Óxidos e hidróxidos de metais como zinco 

[43, 44], cobalto [45–47] manganês [48] e níquel [49], entre outros levaram e 

processos eletródicos diferenciados em comparação com filmes metálicos dos seus 

respectivos metais. 

 

1.4 Hidróxido de níquel 

 

A utilização e as aplicações de níquel para a eletrocatálise de reações são descritas 

em numerosos estudos. Níquel nanoestruturado e seus compostos têm se mostrado 

materiais eletrocatalíticos notáveis, sendo utilizados em diferentes aplicações, com 

destaque para processos envolvendo a geração de oxigênio, em processos de redução e 

especialmente de oxidação de compostos orgânicos, dentre os quais glicose, álcoois, 

amino ácidos e compostos de uso farmacêutico [50–52]. O campo de desenvolvimento 

de novas baterias tem também explorado as interessantes características que apresenta 

o níquel [53].  

 

Comparado a outros metais (especialmente metais nobres), níquel apresenta maior 

abundância e consequentemente seu custo é bem menor. Em recente estudo foi 

mostrado que Ni(OH)2 nanoestruturado apresenta grande área superficial com 

abundante distribuição de mesoporos, que atuam como sítios ativos na transferência de 

carga. A estas características é atribuída a elevada atividade eletrocatalítica na 
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oxidação de compostos orgânicos como glicose, glicina, metanol, etanol, insulina e 

outras espécies, (dentre as quais diversos fármacos) em meio alcalino [54].  

 

 

O Ni(OH)2 tem estrutura laminar e apresenta polimorfismo, podendo formar as 

espécies α, β, e . A oxidação de α-Ni(OH)2 e β-Ni(OH)2 produz -NiOOH e β-

NiOOH respectivamente, em ambos os casos o Ni passa do estado de oxidação 2+ 

para 3+. A Figura 1.7 mostra o ciclo de transformação do Ni(OH)2 em solução 

alcalina, e se observa que o -NiOOH também pode ser produzido por sobrecarga de 

β-NiOOH [55].  

 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de transformação de fases do Ni(OH)2[56] 

O β-Ni(OH)2 apresenta uma estrutura lamelar, comum a muitos halogenetos 

metálicos como o CdI2 e hidróxidos M(OH)2, onde M = Ca, Co, Mg, etc. A estrutura 

pode ser descrita como hexagonal de empacotamento compacto, possuindo parâmetros 

da cela unitária a = b = 3,126 Å e c = 4,605 Å, onde os átomos de oxigênio formam a 
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rede cristalina hexagonal e os íons Ni2+ ocupam interstícios octaédricos, em camadas 

alternadas [57].  

O α-Ni(OH)2 apresenta um sistema cristalino hexagonal, com parâmetros de cela 

unitária a = b = 3,08 Å e c/3 ≥ 7,06 Å, dependendo do ânion que se encontra intercalado 

entre as lamelas. Esta fase é deficiente em íons hidróxido, possuindo assim lamelas 

carregadas positivamente, de composição [Ni(OH)2-x(H2O)x]
x+. Esse excesso de cargas 

positivas é neutralizado por ânions hidratados localizados na região interlamelar. Logo, 

a fórmula do alfa hidróxido de níquel é melhor representada como Ni(OH)2-x (A
n-)x/n.m(H2O), 

onde An- são os ânions Cl-, NO3
-, AcO-, etc, x = 0,15 a 0,20 e m = 0,66 a 0,75. Também 

a fase alfa se caracteriza pela elevada desorganização lamelar, desta maneira, apesar 

desta fase apresentar uma estrutura lamelar consistente com o tipo brucita, as lamelas 

estão orientadas randomicamente ao longo do eixo cristalográfico c [57]. 

 

Desta forma, os comportamentos destas espécies são significativamente 

diferentes. O α-Ni(OH)2 apresenta maior capacidade de carga e propriedades elétricas 

superiores ao β-Ni(OH)2 devido a seu menor potencial de oxidação em processos 

redox. Infelizmente a espécie α tem menor estabilidade em meio alcalino e ao 

envelhecer passa para a forma β, que é a forma termodinamicamente estável. Assim, 

após longo uso dos sensores ou quando eletrodos são submetidos a repetidos processos 

de carga e descarga, a espécie α é paulatinamente transformada em a forma 

polimórfica β com características  menos apropriadas para as aplicações 

eletroanalíticas [58].  

 

1.4.1 Hidróxidos mistos de níquel 

 

Uma forma muito efetiva de estabilizar a fase α mantendo ou mesmo melhorando 

as suas propriedades eletroquímicas consiste em produzir hidróxidos mistos de níquel 

com outros metais de transição. A intercalação parcial de outros metais em Ni(OH)2 

tem sido estudada com a inserção de metais trivalentes e divalentes, obtendo-se 

materiais com excelentes propriedades [59]. 
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A intercalação de zinco produz um aumento de estabilidade em meio básico e 

proporciona maior sensibilidade ao eletrodo [60]. Hidróxidos mistos de níquel e 

alumínio produzem um aumento de estabilidade em meio básico, um baixo limite de 

detecção e boa reprodutibilidade [61, 62]. Na literatura há descrições de hidróxidos de 

níquel com ferro [63, 64], manganês [65], cobalto [66, 67], cadmio [68], zinco [69] 

que adicionados em quantidades pequenas ao hidróxido de níquel levam a melhoras 

significativas das propriedades do material. Martin e colaboradores [70] conseguiram 

estabilizar a fase α pela adição de cobalto, o material nanoestruturado obtido mostrou 

estabilidade para 700 ciclos de carga-descarga, mantendo um comportamento 

eletroquímico reversível. Em estudo subsequente, foi possível desenvolver sensores 

com as nanopartículas de Ni + Co e empregá-los para a quantificação de isonazida. 

Também foi demostrado que a variação da porcentagem de cobalto no material 

consegue alterar o potencial de oxidação da isonazida [71].  

Recentemente nanopartículas de hidróxido de Ni + Ce foram exploradas, sendo 

demostrado que a dopagem com cério favorece a estabilidade da fase alfa e sensores 

amperométricos preparados com estes materiais demostraram alta sensibilidade para o 

análise de prednisona na sua forma farmacêutica [72].   
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo geral  

 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de novos eletrodos para 

serem empregados em sistemas BIA com detecção amperométrica. A obtenção de 

nanopartículas de hidróxidos de níquel mistos para serem usados como agentes 

modificantes na preparação de sensores tem grande potencial em aplicações analíticas.  

 

2.2   Objetivos específicos 

 

Obtenção de nanopartículas de hidróxido misto de níquel e chumbo, 

caracterização deste novo material e avaliação de suas propriedades eletroquímicas, 

visando sua potencialidade no desenvolvimento de novos sensores. 

Desenvolvimento de novos eletrodos modificados empregando como substratos 

eletrodos de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) e eletrodos de pasta de 

carbono, avaliação do comportamento eletroquímico destes eletrodos.  

Desenvolvimento de novas células BIA de pequeno tamanho, feitas para 

acomodar os eletrodos de FTO e de pasta de carbono respetivamente. Avaliar o 

funcionamento destas celas e empregar a célula e os eletrodos desenvolvidos para 

analises de fármacos. 
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3. Parte Experimental 

 

3.1  Reagentes 

 

Todos os reagentes empregados apresentavam elevado grau de pureza, com 

procedências Merck ou Sigma, com exceção do hidróxido de potássio e glicerina 

fornecidos pela Synth. Toda as soluções foram preparadas utilizando água deionizada 

(Resistividade ≥ 18,2 MΩ.cm) filtrada e purificada em sistema Milli-Q (Millipore 

Bedford MA, USA). 

 

3.2  Síntese das nanopartículas de hidróxido de níquel e hidróxido misto 

de níquel e chumbo 

 

A preparação de nanopartículas de Ni(OH)2 pode ser realizada por diversas rotas, 

dentre as quais pode-se citar a precipitação química, hidrólise, geração em meio sol-

gel, entre outras [73] A fase α de hidróxido de níquel pode ser preparada por diferentes 

métodos, porém a utilização do método sol-gel permite a obtenção de nanopartículas 

suficientemente estáveis e com propriedades eletrocatalíticas interessantes[71]. 

Os hidróxidos de níquel e hidróxidos mistos de níquel e chumbo foram obtidos 

utilizando o método de Tower modificado [74]. Para tal, foram dissolvidos 7,23 mmol 

de acetato de níquel e 2,41 mmol de nitrato de chumbo (para uma proporção 75:25, 

respectivamente) em 25 mL de glicerina à 500C. Após solubilizados os sais, a solução 

foi levada à temperatura ambiente. Em seguida, com a solução sob intensa agitação foi 

adicionado, gota a gota, 0,0193 mol de hidróxido de potássio previamente dissolvido 

em 25 mL de n-butanol. Paralelamente, visando comparar as propriedades, 

nanopartículas de hidróxido de níquel e de hidróxido de chumbo, foram sintetizadas 

do mesmo modo, utilizando 9,64 mmol de acetato de níquel e nitrato de chumbo 

respectivamente.  
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Os nanomateriais sintetizados foram divididos em duas partes, sendo que uma foi 

mantida na forma de gel, e a outra foi lavada com água várias vezes e colocada na 

estufa para secar à 180 0C, obtendo-se o material na forma de pó. 

 

3.3  Métodos de caracterização 

 

3.3.1 Espectrometria Ótica de Emissão por Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP-OES) 

 

Foi analisado o conteúdo de Ni e Pb nos materiais obtidos empregando um 

espectrômetro ótico de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES, Radial), marca Spectro, modelo Arcos, da Central Analítica da Universidade de 

São Paulo (USP). 

 

3.3.2 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

 

Os espectros fotoeletrônicos raios-X foram obtidos usando um espectrômetro de 

fotoelétrons excitados por raios-X K-Alpha (Thermo Fisher Scientific, UK) equipado 

com analisador hemisférico eletrônico e radiação monocromática Al Kα (1486,6 eV). 

Espetros XPS de alta resolução para Ni2p e Pb4f, foram obtidos empregando energias 

de 200 e 50 eV, respectivamente. A análise dos dados obtidos foi realizada usando 

Thermo Avantage Software (Version 5,921). 

 

3.3.3 Difratometria de Raios – X (DRX) 

 

 A estrutura cristalina dos materiais foi estudada empregando um difratômetro de 

raio-X de pó Rigaku Miniflex, utilizando radiação Cu (Kα) (1,541 Å, 30 kV, 15 mA) e 

passo de 0,05°, no intervalo de valores de 2θ de 1,5 a 70°. 
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3.3.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

As imagens dos nanocompostos foram obtidas em um microscópio de transmissão 

eletrônica JEOL JEM-2100-F com voltagem de aceleração de 200 kV, porta amostra 

de malha de cobre de 400 mesh (Ted Pella).  As amostras para esta análise foram 

preparadas depositando as nanopartículas sobre folhas de grafeno. Para isto foi 

misturado 1 mL do sol obtido durante a síntese e 10 mL de dispersão aquosa de 

grafeno. Seguidamente 3 microlitros de amostra são transferidos para a porta amostra 

deixando secar à temperatura ambiente. 

 

3.3.5 Análise termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica foi realizada utilizando um equipamento Shimadzu 

modelo TG-50, e um cadinho de platina, na faixa de aquecimento de ± 25°C a 700°C e 

gradiente de temperatura de 5°C/min, em atmosfera de nitrogênio com uma vazão de 

50 L/min. Foram empregadas para esta análise as amostras dos hidróxidos 

previamente dessecadas (na forma de pó).  

 

 

3.4  Preparação dos eletrodos 

 

O hidróxido misto de níquel e chumbo foi empregado como agente para 

modificação de eletrodos. Diferentes suportes condutivos foram utilizados na obtenção 

dos eletrodos modificados.  
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3.4.1 Eletrodos de óxido de estanho dopado com flúor modificados 

 

Eletrodos transparentes de placas de vidro recobertas com óxido de estanho 

dopado com flúor (FTO) (R = 15 cm, Pilkington Tec-15) foram empregados como 

substrato para depositar os materiais eletrocatalíticos em forma de gel.   

Os eletrodos FTO foram primeiramente lavados e secados. A área de modificação 

foi delimitada empregando papel contact recortado em uma impressora à laser na 

forma de um círculo (diâmetro de 6 mm) na área central e uma faixa conectando o 

círculo à extremidade da lâmina, que será utilizada como contato elétrico. A superfície 

não revestida da lâmina foi desgastada por jateamento com areia, restando assim a 

parte condutiva delineada. A seguir, a barra linear foi recoberta com papel contact e 

em seguida as nanopartículas foram colocadas na superfície ativa do eletrodo pela 

adição de 20 µL do sol e aplicando spin-coating (2000 rpm) durante um minuto. Este 

procedimento foi repetido uma segunda vez e em seguida os eletrodos foram 

colocados no forno (240 0C) por 2 horas para secar. 

 

Figura 3.1 Esquema de modificação dos eletrodos de FTO 

 

 

 



3.Parte Experimental 

36 

 

 

3.4.2 Eletrodos modificados de pasta de carbono  

 

 Hidróxidos em forma de pó foram associados a eletrodos de pasta de carbono 

(CPE). A pasta foi preparada misturando grafite com o material seco (nanopartículas) 

na forma de pó em uma relação 90-10% (relação massa/massa), respectivamente. Para 

preparar a pasta, 70% da mistura sólida foi misturada com 30% de óleo mineral. 

Ponteiras de micropipetas de 200 µL graduadas foram empregadas como corpo para a 

preparação dos CPE. A ponteira foi recortada até a primeira graduação (1 cm, 

correspondente à 10 µl) para aumentar o diâmetro do eletrodo de pasta de carbono (2 

mm). A pasta de carbono foi bem homogeneizada e a seguir transferida para a 

ponteira, sendo bem compactada manualmente, preenchendo até cerca de 1 cm da 

ponteira. Uma agulha de aço inoxidável foi usada como contato elétrico para o 

eletrodo, a agulha foi introduzida até uns 7 mm dentro da pasta de carbono (Figura 

3.1). 

   

Figura 3.2 Esquema de construção do eletrodo de pasta de carbono 
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3.5  Medidas eletroquímicas 

 

As medidas amperométricas e voltamétricas foram realizadas utilizando um 

Potenciostato/Galvanostato µAutolab tipo III (Metrohm Autolab, Utrecht, Países 

Baixos).  

Os estudos voltamétricos e amperométricos foram conduzidos utilizando uma 

célula eletroquímica de 10 mL e um sistema convencional de três eletrodos: um 

eletrodo de referência, Ag/AgCl (KCl saturado) um eletrodo auxiliar (aço Inoxidável) 

respectivamente, e como eletrodos de trabalho foram utilizados os eletrodos 

desenvolvidos de FTO e CPE modificados. Como eletrólito suporte foi utilizado KOH 

1,5 mol L-1. 

 

3.6  Construção de células eletroquímicas para análise por injeção em 

batelada (BIA) 

 

Novas células eletroquímicas para emprego de BIA foram confeccionadas 

empregando impressão em 3D. Uma impressora 3D Rip Rap Prusa i3 com bico 

extrusor de 0,4 mm, foi utilizada para construir as partes superior e inferior da célula 

(em vermelho) mostrada na Figura 3.3 e Figura 3.4 A base e tampa da célula foram 

impressas empregando polímero acrilonitrilobutadieno (ABS) extrudado à 230oC. O 

corpo da célula é constituído de um cilindro de acrílico (Plexyglass®) onde as peças 

encaixam perfeitamente. 
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Figura 3.3 Esquema da célula BIA, desmontada (à esquerda) e montada (à direita), utilizada 

para emprego do eletrodo de trabalho plano FTO. 

 

Figura 3.4 Esquema da célula BIA utilizada para emprego do eletrodo de trabalho CPE 

As novas células são de tamanho consideravelmente pequeno, com capacidade 

máxima de 4 mL. No caso da célula desenhada para utilização dos eletrodos FTO, o 

posicionamento do eletrodo de trabalho fica na base da célula, sendo fixado com o 

auxílio de dois grampos de papel. Um anel de borracha (o-ring) que delimita a área 

utilizada do eletrodo e garante o não vazamento nesta região. Na tampa, em posição 

exatamente frontal ao eletrodo, é posicionada a micropipeta automática, de forma que 

as soluções a serem analisadas sejam injetadas diretamente no centro do eletrodo. Os 

eletrodos de referência (Ag/AgCl (KCl saturado)) e o eletrodo auxiliar (aço inoxidável) são 
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também fixados na tampa da célula. A agitação é feita por um agitador mecânico 

composto por um pequeno motor externo à célula.  

De forma muito similar a célula desenhada anteriormente, para o CPE a nova 

célula apresenta iguais dimensões e disposição para os eletrodos auxiliar e referência, 

assim, os eletrodos de referência e auxiliar são fixados na tampa da célula. De outro 

modo, a base foi desenhada com um orifício de medida apropriada para introdução do 

CPE até aproximadamente o meio da célula, ficando em posição frontal à micropipeta 

automática. Neste sistema não foi necessário utilizar agitação mecânica.   
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4. Discussão dos resultados 

 

4.1  Nanopartículas de hidróxido misto de níquel e chumbo 

 

As propriedades eletrocatalíticas do Ni(OH)2 são notáveis, mas apesar de ser um 

material muito versátil, apresenta alguns inconvenientes como a instabilidade de sua 

forma polimórfica α (melhor comportamento eletroquímico). A reação de oxidação do 

Ni(OH)2 se desloca para potenciais positivos como processo de carga/descarga 

ocorrendo uma transformação de fases, de α para β, forma polimórfica 

termodinamicamente estável. Também os potenciais das reações de Ni(OH)2/NiOOH e 

OH-/O2 são relativamente próximos.  

Assim o uso de aditivos para aumentar a estabilidade do α-Ni(OH)2 é uma 

variante muito utilizada. Adicionalmente, outra estratégia é diminuir o tamanho das 

partículas à escala nanométrica, para melhorar o desempenho eletroquímico. Visando 

melhoras na eficiência de carga-descarga, condutividade elétrica ou nas propriedades 

mecânicas, tem sido empregado diferentes metais como aditivos para o Ni(OH)2.  

A obtenção de hidróxidos mistos tem sido abordada por diferentes estratégias 

como co-deposição ou co-precipitação durante a obtenção do material. A substituição 

de átomos de níquel no retículo cristalino por outro metal é feita com o objetivo de 

obter um material homogêneo, com comportamento de um material único com 

propriedades diferentes e interessantes. Resulta importante na co-precipitação que o 

metal para a substituição apresenta características semelhantes ao Ni, produto de 

solubilidade, energias de ligação (M-O) e raio iônico. A Tabela 4.1 apresenta as 

propriedades do Ni e do Pb. Como pode ser visto, Pb tem características semelhantes 

às do Ni o que favorece a co-precipitação. Sendo o chumbo um metal muito estudado 

em suas propriedades eletrocatalíticas [75–77] e empregado nas mais diversas 

aplicações (com destaque para baterias e sensores), resulta interessante obter um 

material misto de Níquel e chumbo e estudar suas propriedades e desempenho 

eletroquímico. 
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Tabela 4.1 Caraterísticas de Ni e Pb 

Mn+ No. coordenação Kps M(OH)x 
Raio 

iônico(Ǻ) 

Energia ligação 

M-L (KJ/mol) 

Ni2+ 6 1,6 10-14 0,83 382 

Pb2+ 6 1,2 10-15 1,33 381 

 

A síntese de hidróxidos de níquel mistos por co-precipitação obtendo 

nanoestruturas por métodos sol-gel é muito bem estudada pelo Laboratório de 

Química Supramolecular e Nanotecnologia (LQSN). São denominados sois, as 

dispersões coloidais com dimensões que variam de 1 a 100 nm. Os materiais 

resultantes dos processos de crescimento e agregação das partículas são denominados 

géis ou precipitados. [78]. Assim o método sol-gel se refere à formação de uma fase 

sólida a partir da gelificação da dispersão coloidal [79]. O método de  Tower 

modificado (utilizado para a síntese dos materiais), baseado nesta metodologia de sol-

gel  [57, 74, 79, 80], emprega a glicerina como meio de alta viscosidade para o 

controle do crescimento e estabilização das nanopartículas de hidróxido na solução 

coloidal. O método de Tower modificado foi aplicado na obtenção do hidróxido misto 

de níquel e chumbo de forma satisfatória, logo a caraterização deste material é 

necessária.   

 

4.2  Resultados da caracterização dos materiais   

 

4.2.1 Espectrometria Óptica de Emissão por Plasma Acoplado  

 

O conteúdo de Ni e Pb dos materiais sintetizados foi determinada por 

espectrometria de chama. As amostras do material em forma de pó foram empregadas 

para realizar este estudo. Esta técnica apresenta uma elevada sensibilidade, e de acordo 
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com o laudo enviado pela central analítica, os limites de quantificação para estes dois 

metais é de 0,05 mg L-1.   

As quantidades relativas de Ni e Pb nas nanopartículas foi determinada a partir 

das intensidades da radiação pela emissão dos átomos e íons. Foi verificado que o 

hidróxido misto NiPb 75:25, alcançou 74,7% de níquel e 25,3% de chumbo. Estes 

resultados apresentaram concordância com os resultados esperados (75/25 %).  

 

4.2.2 Espectrometria de Fotoelétrons Excitados por Raios-X 

 

O conteúdo de Ni e Pb também foi determinado por XPS. Esta técnica permite 

conhecer a composição superficial de um material a partir da emissão de fotoelétrons 

provocada pela excitação dos níveis internos dos átomos, após da incidência de raios-

X. Com esta técnica as quantidades relativas porcentuais foram de 76% de Ni e 24% 

de Pb. Este resultado está em concordância com o obtido por ICP-OES e o esperado 

para essa síntese. Isto comprova que o material obtido apresenta uma distribuição 

homogênea dos dois metais nas nanopartículas, indicando que as relações percentuais 

na superfície e na massa total são idênticas. O XPS revelou também a presença de 

quantidades consideráveis de C nas amostras, isto deve-se a glicerina remanente e do 

íon acetato intercalado no material, proveniente do processo de síntese.  

É possível confirmar os estados de oxidação dos elementos empregando esta 

técnica pela a informação obtida das energias dos fotoelétrons. Espectros de alta 

definição foram obtidos para o Ni 2p e para o Pb 4f. Pela comparação dos espectros 

das amostras com espectros de referência para o Ni(OH)2 foi confirmado que o Ni 

encontrasse como Ni(II), tanto no α-Ni(OH)2 quanto no α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 obtidos 

(Figura 4.1A). 
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Figura 4.1 Comparação dos espectros XPS de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2, α-Ni(OH)2 obtidos e padrões de 

referência. (A) Espectro de alta resolução de Ni 2p, (B) Espectro de alta resolução de Pb 4f 

Para explorar o estado de oxidação do Pb nas amostras de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

sintetizado, foram realizados espectros de alta resolução de Pb 4f (Figura 4.1B). 

Comparando os espectros obtidos com espectros de referência, duas bandas 

características do Pb4f aparecem no intervalo de 135 para 145 eV, apresentando 

energias similares com o espectro de referência do Pb3O4. Este óxido (Pb3O4) é 

resultado de uma mistura de Pb (II) e Pb (IV), o resultado sugere que durante a síntese 

do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 uma parte do Pb(II) foi oxidado para Pb(IV). Os resultados de 

XPS apresentados correspondem a média de três medições independentes realizadas 

em diferentes regiões da amostra. 

 

4.2.3 Difração de Raios -X 

 

A estrutura cristalina dos nanomateriais foi estudada por DRX. A identificação 

das diferentes fases do hidróxido de níquel pode ser feita por diferentes técnicas de 

caracterização (espetroscopia infravermelho, Raman) sendo a DRX aquela que 

apresenta resultados definitivos sobre a fase presente, onde podem ser facilmente 

obtidos parâmetros como a distância interlamelar e o tamanho do cristal, além de 

informações referentes ao ordenamento dos planos cristalinos. Os difratogramas foram 
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obtidos com os materiais em forma de pó. Foi realizada a análise para o α-Ni(OH)2 e o 

Pb(OH)2 para efeito de comparação. 

Tabela 4.2 Ângulos de difração dos índices de Miller 

 2θ  

 (003)  (101) (110) 

α-Ni(OH)2 9,3  35,1 60,1 

α- Ni0.75Pb0.25(OH)2 9,9 35,2 61,0 

α-Ni(OH)2 referência 10,0 35,0 60,0 

 

O difratograma de raios-X, tanto para o α-Ni(OH)2 quanto para α- 

Ni0.75Pb0.25(OH)2 apresenta três sinais de difração correspondentes os índices de Miller 

(003), (101) e (110), característico da fase α [81], [82]. Todos os picos aparecem 

muito perto dos valores descritos na literatura.  

 Empregando a equação de Bragg (Eq 4.1) pode ser determinada a distância 

interplanar (d) a partir do ângulo reflexão (003), resultando nos valores de 9,53 e 8,96 

Å para o α-Ni(OH)2 e α-Ni0.75Pb0.25(OH)2, respectivamente. Esta distância entre as 

lamelas de aproximadamente 8 Å, é característica da fase α, a fase β diferentemente 

presenta uma distância muito menor (4 Å). 

2 d senθ = n λ                                   Equação 4.1 

O difratograma do hidróxido misto não apresenta pico além dos esperados para a 

estrutura α-Ni(OH)2, comparando os difratogramas teórico da fase β, e com o 

difratograma obtido para o Pb(OH)2. Isto indica que efetivamente o Pb encontra-se 

substituindo de forma isomórfica ao Ni na estrutura cristalina.  

Também através da equação de Scherrer pode-se calcular o diâmetro médio das 

partículas (a equação apresenta várias aproximações, logo o resultado obtido é só uma 

estimativa teórica) [83] (Eq. 4.2).   

                       B (2θ) cosθ t = 0,94 λ                          Equação 4.2 
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Sendo B a largura de meio pico e t o tamanho médio do cristalito. Para esses 

cálculos foram utilizados os picos referentes ao índice de refração (003), sendo 

encontrado um diâmetro teórico de 5,1 nm e 5,6 nm para o Ni(OH)2 e α-

Ni0.75Pb0.25(OH)2, respectivamente. 

 

Figura 4.2 Difratogramas de raios-X (radiação de Cu kα - 1,541 Å, 30 kV, 15 mA) do (A) α-

Ni(OH)2; (B) Pb(OH)2 (C) α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 e (D) fase β-Ni(OH)2  (literatura)[84]. 

 

4.2.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

A amostra de nanopartículas de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 foi analisada por microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM), convenientemente preparadas depositando-as sobre 

folhas de óxido de grafeno (GO). Como se pode observar na Fig. 4.3, as 

nanopartículas apresentam uma distribuição que pode ser considerada homogênea no 

que diz respeito ao tamanho de partícula. Além disso, as nanopartículas são mais ou 
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menos cristalinas, conforme pode ser verificado por microscopia eletrônica de alta 

resolução (HRTEM, Fig. 4.3B), a qual expõe franjas de reflexão características do 

plano 200 de reflexão do óxido de níquel (NiO) (cartão JCPDS nº 73-1523). Este 

resultado evidencia a hipótese de desidroxilação do material, que ocorreria durante o 

procedimento de microscopia, lembrando que, segundo mostrado anteriormente pelo 

DRX, o material obtido na síntese é o hidróxido de níquel. Portanto, podemos supor 

que a interconversão de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2@GO em (NiPb)O foi induzida pelo feixe 

de elétrons, pois este promove intenso aquecimento local [85] durante o registro das 

micrografias. Finalmente, as imagens abaixo mostram nanopartículas de 

aproximadamente 4 nm, resultado este que está em concordância com o tamanho 

teórico de partícula determinado anteriormente por DRX. 

 

Figura 4.3 Micrografias do aglomerado de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 sobre a folha de grafeno registradas 

por TEM (A) e HRTEM (B), obtida após a desidroxilação do material 

 

4.2.5 Análise termogravimétrica (TG) 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas com objetivo de elucidar os 

processos termoquímicos dos materiais, para tal foram empregados os materiais em 

forma de pó do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 e α-Ni(OH)2. Os processos que ocorrem entre a 

temperatura ambiente até 700oC são mostrados na Fig. 4.4, no qual podem ser 

observados três eventos endotérmicos associados aos eventos de perda em massa. O 
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primeiro evento acontece em 75 0C pode ser atribuído à eliminação de água, que 

correspondente a uma perda de massa de 4,40 % (para o α-Ni(OH)2) e 3,37 % (no caso 

do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2). Para uma temperatura de 220 0C é esperada a saída dos 

solventes orgânicos empregados durante a síntese, remanentes no material (glicerina, 

butanol e o acetato do precursor) totalizando uma perda de 15,34 % (α-Ni(OH)2) e 

7,80 % (α-Ni0.75Pb0.25(OH)2).  

   

 

Figura 4.4 Curvas de análise térmica do α-Ni(OH)2 e α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 em atmosfera de N2 de 20 a 

700 0C. Incremento = 10 ◦C· min−1 

Aparentemente o hidróxido misto apresenta menos material orgânico retido. O último 

evento, com perdas de massa mais significativa corresponde a processos de 

desidratação/desidroxilação dos materiais, relacionados com a formação dos respectivos 

óxidos, o que mostra uma perda de massa de 36,50 % para o α-Ni(OH)2. Podemos 

observar que, no caso do hidróxido misto, este processo ocorreu em duas etapas sendo a 

primeira em 336 °C, com perda de 9,44 % da massa, e, em seguida, a transformação no 

óxido que acontece em 371 °C, perdendo mais 19,29 %. Adicionalmente, em 

temperaturas mais elevadas não foram observados quaisquer outros eventos 
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significativos. Merece destaque o fato de que a temperatura de 

desidratação/desidroxilação do material contendo Pb, teve um aumento de mais de 12 

0C quando comparado com o resultado obtido para o hidróxido de níquel puro, 

revelando então, aumento da estabilidade térmica causada aparentemente pela 

substituição do Pb por Ni na estrutura do material. 

 

4.2.6 Caracterização eletroquímica empregando voltametria cíclica 

 

O comportamento eletroquímico dos nanomateriais sintetizados foi explorado 

empregando voltametria cíclica. A técnica de voltametria cíclica fornece informações 

qualitativas sobre as reações eletroquímicas que ocorrem em um determinado sistema. 

Ciclovoltametría é uma ferramenta poderosa na determinação de potenciais de óxido-

redução, análises de reações químicas e eletroquímicas, assim como a avaliação da 

cinética de transferência de elétrons.  

O voltamograma cíclico do eletrodo de FTO modificado com α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

foi obtido em meio básico (KOH 1,5 mol L-1) em uma faixa de potencial de 0,10 a 

0,65 V, com uma velocidade de varredura de 20 mV s-1. Com objetivo de comparação, 

foi registrado também o comportamento eletroquímico de eletrodos FTO modificados 

com α-Ni(OH)2 nas mesmas condições experimentais. Como descrito na seção 3.3.1, a 

preparação destes eletrodos incluiu um tratamento térmico à 240 oC para secagem das 

nanopartículas. No entanto, foi demostrado anteriormente pelas curvas 

termogravimétricas para esta temperatura, uma parte dos solventes orgânicos são 

eliminados do material. Por outro lado, foi também demostrado na análise de 

composição do XPS no material em pó (lavado e secado a 1800C) ainda após o 

tratamento térmico, componentes orgânicos vão estar presentes no material.   

Após a realização de 30 ciclovoltamogramas, os sinais dos eletrodos foram 

estabilizados mostrando duas ondas, uma anódica e outra catódica, correspondentes à 

oxidação e redução do Ni, respectivamente. Este processo eletroquímico representado 

pela Equação 4.3, abaixo. Na Fig. 4.5, podemos observar os voltamogramas cíclicos 

do α-Ni(OH)2 e α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 após a estabilização dos sinais, este resultado nos 
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proporciona a observação de picos de oxidação e redução mais largos do hidróxido 

puro comparado com o hidróxido misto. Também pode-se observar um deslocamento 

dos picos do hidróxido misto em relação ao hidróxido simples, tanto na oxidação para 

potenciais menos positivos, quanto na redução para potenciais menos negativos. Estes 

aspectos sugerem que a dopagem com Pb favorece a cinética da transferência de 

elétrons. Por fim, comparando a diferença de potencial em ambos os processos, 

percebe-se que o potencial do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 (∆ENiPb = 0,14V) diminui com 

relação ao α-Ni(OH)2 (∆ENi = 0,21V), isso sugere que a reversibilidade do processo 

eletroquímico também manifesta melhoras. Este deslocamento de potencial é atribuído 

à diminuição da resistência de difusão de prótons do material.   

NiOOH + H2O + e- ↔ Ni(OH)2 + OH-                                                       Equação 4.3  

 

Figura 4.5. Voltamogramas cíclicos registrados com eletrodo de FTO modificado com α-

Ni0.75Pb0.25(OH)2 (linha preta) e α-Ni(OH)2 (linha vermelha), em KOH 1,5 molL-1, velocidade de 

varredura de 20 mVs-1 e potencial medido vs Ag/AgCl (KCl saturado)   
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Figura 4.6 Estudo de estabilidade dos nanomateriais, voltamogramas cíclicos registrados com 

eletrodo de FTO modificado com (A) α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 e (B) α-Ni(OH)2, em KOH  1,5 mol L-1, 

velocidade de varredura 20 mVs-1. Potenciais medidos vs Ag/AgCl (KCl saturado).  

Para avaliar a estabilidade dos materiais foram realizados 300 ciclos consecutivos 

de carga e descarga na faixa de potenciais de 0,10 a 0,65 V, à uma velocidade de 

varredura de 20 mVs-1. Os voltamogramas registrados são apresentados na Figura 4.6, 

mostrando o deslocamento do Epa à potenciais mais positivos para o hidróxido misto, o 

que acontece em menor grau com o hidróxido de níquel simples, sugerindo que a 

interconversão da fase α para a fase β ocorre mais lentamente para o hidróxido misto, 

uma vez que a dopagem com Pb resulta em melhoras na estabilidade do da fase alfa. 

 

4.3 Análise de piroxicam empregando eletrodos de FTO modificados com 

α-Ni0.75Pb0.25(OH)2   

 

Como foi demonstrado no item anterior, os eletrodos modificados com as NPs de 

hidróxido misto apresentaram um melhor comportamento e melhor desempenho 

eletroquímico em comparação com os eletrodos modificados com o hidróxido de 

níquel. Assim, nesta seção, os eletrodos serão explorados em sua aplicação para a 

quantificação de piroxicam em amostras farmacêuticas. 
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O piroxicam (PRX) é um inibidor não seletivo da cicloxigenase, uma enzima que 

tem como função mediar os processos de inflamação no corpo. Assim, o piroxicam 

apresenta propriedades analgésicas e anti-inflamatórias por inibição de 

prostaglandinas, indiferente à etiologia da inflamação. Este medicamento tem sido 

aprovado para o tratamento da artrite reumatoide e osteo-artrites, dor menstrual, dor 

pós-operatório e dores lombares. Também é comumente utilizado na medicina 

veterinária para tratar algumas neoplasias, como o câncer de bexiga, cólon e próstata 

[86]–[88].  O piroxicam é um dos poucos medicamentos anti-inflamatórios não-

esteróides que podem ser administrados por via parenteral, porém pode ser encontrado 

em formulações para injeção intramuscular, cápsulas, comprimidos solúveis, 

supositórios ou gel para uso tópico. Este fármaco é comercializado desde a década dos 

90 [89] e se manteve entre os anti-inflamatórios mais empregados e populares. 

Vários métodos têm sido empregados para a determinação de piroxicam, sendo os 

mais recorrentes a cromatografia líquida [90], cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) [91], espectrofotometria [92], espectrofluorimetria [93], eletroforeses capilar 

[94], fluorescência [95] entre outros. Além dos mencionados anteriormente, os 

métodos eletroquímicos têm sido uma atrativa alternativa para a análise de fármacos, 

pois os baixos custos e maior frequência de análise são vantagens importantes que 

fornecem estes métodos. Alguns trabalhos de análise de piroxicam empregando 

detecção eletroquímica podem ser encontrados na literatura, como por exemplo, 

utilizando eletrodos modificados com nanotubos de carbono [96], [97] e eletrodos de 

carbono pirolíticos modificados com nanopartículas de quitosana [98]. Vale a pena 

ressaltar que resultados satisfatórios foram alcançados empregando estas estratégias de 

análise.   

A determinação deste composto utilizando métodos eletroanalíticos acoplados a 

BIA se mostra uma interessante alternativa de análise versátil para a quantificação de 

um grande número de amostras. Para realizar a determinação de PRX empregando os 

eletrodos de FTO modificados, inicialmente foram estudadas as condições 

experimentais, visando otimizar o sinal obtido.  
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4.3.1 Influência do pH no comportamento eletroquímico dos eletrodos 

modificados 

 

O processo de óxido-redução do Ni(OH)2 envolve transferência de prótons como 

mostra a Equação 4.3 (secção 4.2.7), porém a reação redox é influenciada pelo pH do 

meio. Por outro lado, pelas propriedades do material, valores baixos de pH podem 

aumentar significativamente a solubilidade do Ni(OH)2, sendo então empregadas 

somente soluções em meio básico nos estudos. Levando em conta este aspecto, foi 

estudado o comportamento eletroquímico do eletrodo de FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 para 

diferentes concentrações de KOH, empregando a técnica de CV. Varreduras na faixa 

de potencial de 0,0 até 0,65 V aplicando uma velocidade de varredura de 20 mVs-1 

foram registradas para valores crescentes de pH (Figura 4.7A). Uma estreita faixa de 

pH (13-14,5) foi estudada, mas um deslocamento notável dos potenciais de pico (Epa e 

Epc) para potenciais mais negativos foi observado com o aumento do pH. A 

intensidade dos picos também sofre a influência do pH do meio, um aumento da ipa e 

ipc foi observado à medida que aumenta a alcalinidade do meio. Como pode ser visto 

na Figura 4.7 a partir de uma concentração de 1,5 mol L-1, ambos os parâmetros Ip e 

Ep pouco se alteram com o aumento da concentração de KOH. Assim, optou-se por 

selecionar KOH (1,5 mol L-1) como eletrólito para realizar os experimentos.   
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Figura 4.7 Análise da influência do pH no comportamento eletroquímico dos eletrodos FTO-α-

Ni0.75Pb0.25(OH)2 (A) Voltamogramas cíclicos obtidos para a   variação da concentração de KOH (0,05 

- 3 mol L-1), velocidade de varredura 20 mVs-1 (B) Relação da ipa e do Epa com a concentração de KOH 

e (C) Ajuste linear da dependência do Epa com o pH do meio.  

A relação de elétrons e prótons de um processo eletroquímico pode ser 

determinada a partir da equação [99]:  

 

𝑑𝐸𝑝

𝑑𝑝𝐻
= 2,303

𝑚𝑅𝑇

𝑛𝐹
                              Equação 4.4 

 
Onde a inclinação da reta correspondente a dependência do Ep com o pH 

(dEp/dpH), sendo m o número de elétrons e n o número de prótons. O comportamento 

linear de Epa em função do pH pode ser visto na Figura 4.7-D, a reta é representada 
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pela equação   Epa (V) = 1,12 – 0,050 pH, R2=0,977. A partir da inclinação da reta foi 

possível determinar a relação m/n=0,85, sendo R= 8,314472 J/(K mol), T=298K e 

F= 96485 C mol-1, este resultado, perto do valor 1, indica que o número de prótons e 

elétrons envolvidos no processo eletroquímico é igual [100].   

 

4.3.2 Dependência da corrente com a velocidade de varredura 

 

Uma análise do comportamento eletroquímico dos eletrodos modificados foi 

realizada variando a velocidade de varredura em uma faixa de 10 a 70 mVs-1. O 

aumento da velocidade de varredura provoca o aumento da intensidade da corrente dos 

picos anódico e catódico (Figura 4.8A).  

A partir da relação entre a Ip e a v pode ser determinado se um processo 

eletroquímico é controlado por difusão ou adsorção da espécie ativa [11, 101]. De 

acordo com os trabalhos de Delahay [102] e Laviron [99] os processos controlados por 

difusão respondem a equação 4.5, abaixo. 

𝐼𝑝 = 𝐾𝑣2
1 Equação 4.5 

 
Sendo Ip intensidade do pico, v velocidade de varredura y K a constante de 

Randles-Sevcik. No caso de processos controlados por adsorção (espécies eletroativas 

são adsorvidas) a intensidade da corrente resulta diretamente proporcional à 

velocidade de varredura como mostra a equação seguinte. 

𝐼𝑝 = 𝐾𝑣 Equação 4.6 

 
Uma relação linear entre o log ipa e o log v é confirmada Figura 4.8-B, com uma a 

equação que descreve esta relação log Ip = 0,98 log v - 4,76, R2=0,978, a inclinação da 

reta obtida é muito próxima ao valor teórico para processos controlados por adsorção 

este é um comportamento esperado para materiais eletroquimicamente ativos 

depositados diretamente sobre a superfície de um eletrodo. 
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Figura 4.8 (A) Voltamogramas cíclicos de eletrodo de FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 em KOH (1,5 mol L-1) 

obtidos variando as velocidades de varredura (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 e 70 mV s-1) 

(B) Relação lineal entre o log ipa e o log v. 

A variação da velocidade de varredura além de ter um efeito importante na 

intensidade da corrente afeta também os potenciais de pico. Foi possível observar um 

ligeiro deslocamento do Epa para potenciais mais positivos e do Epc para potenciais 

mais negativos, aumentando assim a diferença de ΔE, indicando que ocorre aumento 

da resistência a transferência de elétrons [103] 

 

4.3.3 Comportamento Electroquímico do piroxicam empregando eletrodo 

FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2   

 

O comportamento eletroquímico do piroxicam foi estudado (Figura 4.9) 

empregando o eletrodo de FTO sem modificação (A), FTO modificado com o 

Ni(OH)2 (B) e FTO modificado com o hidróxido misto Ni0.75Pb0.25(OH)2 (C), que são 

apresentados a seguir, para efeito de comparação. 
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Na Figura 4.9 podemos observar que no eletrodo de FTO o piroxicam não 

apresenta resposta eletroquímica notável. Empregando os eletrodos modificados 

observamos aumento da corrente somente do pico anódico, correspondente a oxidação 

eletrocatalítica do piroxicam. Quando é alcançado o potencial de oxidação do Ni, é 

formado NiOOH (oxi-hidróxido de Ni3+), espécie que é muito ativa e consegue oxidar 

facilmente o piroxicam presente na solução, sendo regenerado Ni2+. A oxidação 

eletrocatalítica do piroxicam tem lugar em 0,40 V empregando o eletrodo modificado 

com o hidróxido misto. Por outro lado, empregando o eletrodo modificado com o 

hidróxido de níquel (sem chumbo), esta oxidação ocorre em um potencial maior, ~0,45 

V. Também se pode observar para o eletrodo FTO-α-Ni(OH)2 que com o aumento da 

concentração de piroxicam os potenciais de pico são deslocados para valores mais 

positivos no caso do pico anódico e para valores negativos no pico catódico. Assim, o 

perfil voltamétrico do piroxicam empregando o eletrodo FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 é 

melhor comportado, comparado com a resposta para o eletrodo FTO-α-Ni(OH)2. O 

Figura 4.9 Voltamogramas cíclicos 

registrados de eletrodo de FTO (A), FTO-

α-Ni(OH)2 (B) e FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

(C) em KOH 1.5 mol L-1 e após adições 

de piroxicam em concentrações crescentes 

0.66, 1.31 e 2.60 mmol L-1 (a seta no 

gráfico indica o aumento da concentração) 

velocidade de varredura = 20 mV s-1 
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comportamento eletroquímico dos dois sensores indica que o eletrodo misto apresenta 

comportamento menos resistivo que o eletrodo constituído apenas com níquel. 

 

Figura 4.10 (A) Amperogramas registrados para adições sucessivas de 100 µL de piroxicam 

(20 mmol L-1 em KOH 1,5 mol L-1) em 10 mL de KOH 1,5 mol L-1 empregando (a) eletrodo de 

FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 e Eaplicado = 0,40 V, (b) eletrodo de FTO-α-Ni(OH)2 Eaplicado= 0,45 V e 

(c) eletrodo de FTO-α-Ni(OH)2 Eaplicado= 0,40 V. (B) Ajuste linear da relação do incremento da 

corrente frente a concentração de piroxicam para o eletrodo FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 e Eaplicado= 

0,40 V (quadros) e empregando FTO-α-Ni(OH)2  e Eaplicado= 0,45 V (círculos). 

A resposta amperométrica do piroxicam foi estudada empregando os dois 

eletrodos modificados FTO-α-Ni(OH)2 e FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2. Na Figura 4.10 

podemos observar as medidas de corrente após da adição sucessivas de 100 µL de 

piroxicam (20 mmol L-1 em solução de KOH 1,5 mol L-1) em uma cela eletroquímica 

de 10 mL contendo KOH (1,5 mol L-1) como eletrólito. Para obter o amperograma 

empregando o eletrodo modificado com o hidróxido misto (Figura 4.10A-a) foi fixado 

o potencial em 0,40 V, este é o potencial da oxidação eletrocatalítica do analito 

segundo os resultados observados anteriormente no estudo ciclovoltamétrico.  

Empregando o eletrodo de FTO-α-Ni(OH)2, quando fixamos o potencial em 0,40 V 

obtemos uma resposta muito baixa e pouco reprodutível (Figura 4.10A-c), de outro 

modo fixando o potencial em 0,45 conseguimos uma resposta amperométrica melhor 

(Figura 4.10A-b), mas menor que a obtida com o eletrodo misto, em potencial inferior. 

Isto concorda com os resultados obtidos na voltametria cíclica.  
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Comparando a resposta amperométrica obtida para cada eletrodo vemos que uma 

resposta da corrente maior em magnitude e muito melhor definida é obtida 

empregando o eletrodo modificado com o hidróxido misto. A relação linear entre o 

incremento da corrente e a concentração é apresentada na Figura 4.10B, empregando 

eletrodos FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 (Ip=1,7 10-6+0,0145 [PRX] R2=0,998) e FTO-α-

Ni(OH)2 (Ip=2,6 10-6+0,009 [PRX] R2=0,996). Comparando as inclinações destas 

curvas, a sensibilidade frente ao piroxicam resulta maior para o eletrodo modificado 

com NPs de hidróxido misto. 

 

4.3.4 Otimização do sistema BIA acoplado à detecção amperométrica 

empregando eletrodos FTO-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

 

Os efeitos dos parâmetros de BIA acoplado com detecção amperométrica foram 

estudados e otimizados com a finalidade de estabelecer as melhores condições para a 

análise do piroxicam. Neste trabalho a célula BIA foi construída para os eletrodos de 

FTO que são placas de vidro planas, e a disposição dos mesmos na base da cela é uma 

variante diferente e interessante. Outro aspecto importante da célula desenvolvida é 

sua capacidade máxima de 4 mL, pois geralmente são empregadas celas BIA com 

volumes muito superiores. Ainda mencionando as características particulares da célula 

desenvolvida, em forma geral os parâmetros de distância da ponteira, volume de 

injeção e velocidade de injeção presentam o comportamento esperado para o método.  

A disposição do eletrodo de trabalho na base da célula dificulta a dispersão da 

amostra injetada, uma vez que a queda do sinal de corrente (após a injeção) é mais 

lenta em comparação com células onde o eletrodo se encontra na região central, 

requerendo um tempo de lavagem de 45 segundos aproximadamente. Para favorecer a 

difusão da amostra foi empregado um agitador mecânico, confeccionado a partir de 

um pequeno motor (extraído de um barbeador elétrico). Com a agitação, foi possível 

diminuir o tempo de queda do sinal a 17 s aproximadamente, beneficiando 

principalmente a frequência de amostragem do método. 
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Figura 4.11 Biagramas obtidos pela injeção de 50 µL de piroxicam (1,5 10-4 mol L-1). A primeira 

triplicata corresponde ao registro da corrente resultante de injeções, sem agitação mecânica e a segunda 

triplicata, ao registro da corrente com agitação mecânica. Condições; distância entre o eletrodo e a 

ponteira 2 mm, velocidade de injeção = 274 µL s-1, Eaplicado= 0,40 V. 

 

 

Figura 4.12 (A) Biagramas obtidos pela injeção em triplicata de 50 µL de piroxicam (1,5 10-4 mol L-1) 

variando a distância entre o eletrodo e a ponteira (1-5 mm), velocidade de injeção = 274 µL s-1, Eaplicado= 

0,40 V; (B) Efeito da distância eletrodo - ponteira na magnitude da corrente.  

Foi analisada a influência da distância entre a ponteira e o eletrodo de trabalho 

sobre o sinal amperométrico medido. A Figura 4.12 mostra o comportamento da 

corrente em respeito à variação da distância da ponteira-eletrodo. Para uma distância 

muito pequena (1 mm) a reprodutibilidade é baixa e imagina-se que o efeito de back-jet 
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não permite que o perfil wall-jet seja formado [20], causando assim baixa 

reprodutibilidade. Para distâncias intermedias (2 e 3 mm) os sinais são similares e para 

distâncias ainda maiores (4 e 5 mm) o transporte até a superfície do eletrodo deixa de 

ser tão efetivo.  Assim para uma distância intermediária (2 e 3 mm) a intensidade da 

corrente resultante é maior e as respostas são estáveis, sendo esta a distância ótima 

utilizada nas análises posteriores.    

 

Figura 4.13 (A) Biagramas obtidos pela injeção em triplicata de piroxicam (1,5 10-4 mol L-1) variando 

o volume de amostra injetado (20, 30, 40, 50 e 60 µL); distância entre o eletrodo e a ponteira 2 mm, 

velocidade de injeção = 274 µL s-1, Eaplicado= 0,40 V; (B) Efeito do volume de amostra injetado na 

magnitude da corrente.  

 

Figura 4.14 (A) Biagramas obtidos pela injeção em triplicata de 50 µL de piroxicam (1,5 10-4 mol L-1) 

variando o a velocidade de injeção da amostra (47,7; 94,3; 138,9; 166,7; 208,3 e 274 µL s-1); distância 
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entre o eletrodo e a ponteira 2 mm, Eaplicado= 0,40 V; (B) Efeito da velocidade de injeção de amostra na 

magnitude da corrente. 

O volume de amostra injetada é um importante parâmetro no sistema BIA e pode 

ajudar a estimar a sensibilidade do método [104]. Foi analisado o comportamento da 

resposta de corrente variando o volume injetado de 20 a 60 µL, devido à pequena 

capacidade da cela preferiu-se trabalhar nesta faixa de volumes injetados. O aumento 

do volume provoca o aumento da corrente devido ao incremento de material ativo em 

contato com a superfície do eletrodo, ainda assim pôde-se observar que com a injeção 

de um volume maior à 50 µL não houve mais aumento da corrente, porém este é o 

volume mínimo necessário para alcançar sensibilidade máxima [104].  

A vazão é outro importante parâmetro que influencia na resposta de corrente, o 

aumento do transporte do material ativo para a superfície do eletrodo gera um aumento 

da corrente registrada. Uma maior magnitude de corrente foi obtida para a maior 

velocidade de injeção permitida pela micropipeta automática, 274 µL s-1, sendo esta a 

selecionada para a análise de piroxicam. 

 

Figura 4.15 Biagramas obtidos pela injeção repetitiva (20 injeções) de 50 µL de piroxicam 

(1,5 10-4 mol L-1), velocidade de injeção = 274 µL s-1, distância entre o eletrodo e a ponteira 2 mm, 

Eaplicado= 0,40 V. 
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Os sinais obtidos após 20 injeções de 50 µL de solução padrão de piroxicam (1 

10-4 mol L-1) são apresentados na Figura 4.15. Estes registros de corrente foram 

realizados sobre as condições otimizadas dos parâmetros BIA. O desvio padrão 

calculado para esta série de sinais foi de 1,52% e não se verificou variações da linha 

base. Com um tempo de lavagem (difusão da amostra injetada) de aproximadamente 

25 segundos, a frequência de amostragem estimada foi de 140 amostras por hora.  

 

4.3.5 Determinação de piroxicam 

 

Com as condições de análise otimizadas foi arranjada a curva analítica para o 

piroxicam mostrando um intervalo linear de trabalho de 1 10-5 à 2 10-4 mol L-1, como 

representado na Figura 4.16. O limite de deteção calculado a partir do desvio padrão 

do branco foi 2,43 10-6 mol L-1, enquanto o limite de quantificação foi de 8,09 10-6 

mol L-1.  

 

Figura 4.16 (A) Biagramas obtidos pela injeção em triplicata de 50 µL de piroxicam (10, 20, 40, 

60, 80, 100 e 200 µmol L-1); distância entre o eletrodo e a ponteira 2 mm, velocidade de injeção da 

amostra = 274 µL s-1, Eaplicado=0,40 V; (B) Curva analítica. 

Na Figura 4.17 se ilustram os sinais de corrente registrados para a injeção em 

triplicata de soluções padrão de piroxicam em concentrações crescentes (8 10-5 a 2 10-4 

mol L-1) e de duas soluções de amostra farmacêutica de piroxicam diluídas em duas 

proporções diferentes. O conteúdo de piroxicam de terminado na amostra foi de 19,8 ± 
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0,04 mg, isto representa somente 1% de diferença relativa com respeito ao valor 

nominal (20 mg) no fármaco.  

 

 

Figura 4.17 Biagramas obtidos pela injeção em triplicata de 50 µL de padrão de piroxicam (80, 

100, 150 e 200 µmol L-1) e amostra farmacêutica de piroxicam; distância entre o eletrodo e a 

ponteira 2 mm, velocidade de injeção da amostra = 274 µL s-1, Eaplicado= 0,40 V.  

 

4.4  Eletrodos de pasta de carbono modificados (CPE -NiPb) 

 

Uma vez que as nanopartículas de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 apresentaram interessantes 

aplicações associadas à superfície de eletrodos de FTO, optou-se por avaliar a 

possibilidade de sua utilização em associação com eletrodos de pasta de carbono, visto 

que seria eliminada a necessidade de importação das lâminas de FTO.  

Os eletrodos de pasta de carbono (CPE) estão entre os eletrodos mais baratos e 

sua fabricação é muito simples e rápida. Os CPE oferecem facilidade de renovação e 

modificação da superfície e um comportamento eletroquímico formidável. A 

modificação em CPE pode ser realizada somente na superfície por tratamento químico 

ou eletroquímico, ou de outro lado, pode ser modificada toda a matriz do eletrodo 
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durante a preparação da pasta de carbono com a incorporação de espécies químicas 

[105]. Neste trabalho, a modificação do eletrodo foi feita diretamente na matriz, as 

NPs de α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 obtidas após a secagem, em forma de pó, foram 

simplesmente misturadas com grafite para a preparação da pasta.   

 

Figura 4.18 Condicionamento do CPE- α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 com 50 CVs consecutivos de 0,1 a 

0,55 V com uma velocidade de varredura de 50 mV s-1, em KOH (1,5 mol L-1).  

Várias são as formas e os tamanhos que podem apresentar os eletrodos de pasta de 

carbono, dependendo do suporte empregado para colocar a pasta. Neste caso, ponteiras 

de micropipetas de 200 µL foram empregadas como corpo para a preparação dos CPE. 

Para estabelecer o contato elétrico entre a pasta e o potenciostato, optou-se por utilizar 

a haste de aço inox de agulhas hipodérmicas. O comportamento eletroquímico dos 

eletrodos foi avaliado por voltametria cíclica, realizando contínuos ciclos em uma 

janela de potencial de 0,10 a 0,55V em solução alcalina. Após 50 ciclos, os sinais de 

oxidação e redução do níquel são estabilizados e os eletrodos estão em condição de 

serem empregados.  

 

4.4.1 Dependência da corrente com a velocidade de varredura 
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De forma semelhante aos eletrodos de FTO modificados, os eletrodos CPE foram 

estudados por CV. Frente a variação da velocidade de varredura, o esperado aumento 

da intensidade dos picos é observado na Figura 4.19. Os estudos de Laviron [99] 

(seção 4.3.1) preveem que quando a reta que descreve a dependência do log ip com 

log v tem um coeficiente angular com um valor próximo a 1 o controle do processo 

eletroquímico é por adsorção. A reta obtida para este experimento se descreve pela 

equação log ip = 1,09 log v-5,83; R2=0,992. O estudo da relação entre a intensidade da 

corrente e a velocidade de varredura confirmou que o processo eletroquímico é 

controlado por adsorção.  

   

 

Figura 4.19 (A) Voltamogramas cíclicos de eletrodo de CPE-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 em KOH (1,5 mol 

L-1) obtidos variando as velocidades de varredura (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 e 70 mV s-1) (B) 

Relação linear entre o log ipa e o log v. 

 

4.4.2 Comportamento da glicose frente a eletrodos de CPE-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

 

A glicose (GLU) é um importante componente biológico, se constituindo na 

principal fonte de energia dos organismos. A análise eletroquímica de glicose 

geralmente requer o emprego de biossensores que resultam de alto custo devido ao uso 

de enzimas. Muitos grupos de pesquisa estão à procura do desenvolvimento de 
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sensores não enzimáticos para a glicose que sejam igualmente confiáveis, mas com 

menor custo, mais resistentes e estáveis. Eletrodos modificados de Ni(OH)2 tem sido 

estudados com este fim [106, 107], assim como eletrodos modificados com hidróxidos 

mistos de níquel com outros metais bivalentes ou trivalentes. [63, 108].  

 

Figura 4.20 (A) Voltamograma cíclico do eletrodo CPE-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 em presença de 

diferentes concentrações de GLU (0,5-3,0 mmol L-1) (B) ajuste linear da curva de corrente frente à 

concentração de GLU. (C) Amperograma obtido pela adição sucessiva de 25 µL de GLU 

(0,1 mol L-1) em 10 mL de KOH 1,5 mol L-1, Eaplicado= 0,40 V, (D) ajuste linear da relação da 

corrente frente à variação da concentração de GLU  

Neste contexto, o desempenho do novo material de hidróxido misto foi avaliado 

como sensor para determinação de glicose. Depois do condicionamento do CPE-α-

Ni0.75Pb0.25(OH)2, foi estudado o comportamento da glicose frente ao mesmo em 

solução alcalina (KOH 1,5 mol L-1). Uma boa resposta foi obtida para a glicose com 
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os eletrodos modificados com o hidróxido misto, empregando tanto voltametria cíclica 

como amperometría, como pode ser observado na Figura 4.20. 

 

 

 

4.4.3 Otimização do sistema BIA 

 

A célula BIA desenvolvida para os eletrodos de pasta de carbono apresenta as 

mesmas dimensões e praticamente com o mesmo desenho da célula desenvolvida para 

os eletrodos de FTO (discutida na seção 3.5), como pode ser visto na figura abaixo. A 

principal diferença está na disposição do eletrodo de trabalho, pois neste caso como o 

CPE apresenta uma forma cônica, este pôde ser introduzido pelo centro da base e fica 

a uma altura média no interior da célula no meio da solução eletrolítica (Figura 4.21). 

Pela disposição do eletrodo de trabalho a dispersão das soluções injetadas é 

favorecida, tornando desnecessário o emprego de agitação mecânica.  

 

Figura 4.21 Esquema da célula BIA com os eletrodos: 1-Eletrodo auxiliar (aço inoxidável) 

2-Eletrodo de trabalho CPE-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 3-Eletrodo de referência (Ag/AgCl (KCl saturado)). 

Capacidade máxima 4 mL.  
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4.4.4 Voltametria hidrodinâmica  

 

Foi analisada a eficiência de oxidação da GLU empregando CPE-α-

Ni0.75Pb0.25(OH)2 frente à variação do potencial aplicado. Para estabelecer o potencial 

ótimo de análise de glicose, foi realizado um estudo da resposta voltamétrica 

hidrodinâmica variando o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho na faixa de 0,35 a 

0,50 V. Na Figura 4.22 é representada a resposta amperométrica da injeção de 30 μL 

de solução de GLU (1 10-4 mol L-1) fixado o potencial em 0,35; 0,37; 0,40; 0,45 e 0,50 

V, em solução de KOH 1,5 mol L-1. Foram realizadas injeções de solução em 

quadruplicata e a corrente média de cada experimento foi analisada em função do 

potencial aplicado em cada experiência (Figura 4.22 B). O aumento contínuo da 

resposta da corrente é observado de 0,35 a 0,40 V e a partir deste potencial a resposta 

de corrente mantém-se aproximadamente constante frente ao aumento do potencial 

aplicado. Desta forma, o potencial de 0,40 V foi considerado como o mais favorável 

para a análise da glicose empregando o eletrodo de pasta de carbono modificado 

nestas condições. 

 

 Figura 4.22 (A) Biagramas obtidos para diferentes E aplicados (0,35-0,50 V), para a injeção em 

quadruplicata de 30 μL de GLU (1 10-4 mol L-1) em 4 mL de eletrólito KOH 1,5 mol L-1. (B) Análise 

da média da intensidade da corrente em relação ao E aplicado 
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4.4.5 Distância ponteira-eletrodo, volume e velocidade de injeção  

 

A distância entre a ponteira e o eletrodo, assim como o volume e a velocidade de 

injeção foram estudados e otimizados. Estes parâmetros apresentaram 

comportamentos notavelmente diferentes em comparação com o estudo realizado para 

a célula BIA confeccionada para eletrodos planos de FTO. Quando são empregadas 

altas velocidades, a resposta da corrente registrada resultou muito irregular, obtendo 

sinais muito diferentes em magnitude de corrente para triplicatas de uma mesma 

solução. No caso dos eletrodos de FTO, podem ser utilizadas as velocidades máximas 

de injeção obtendo as maiores intensidades de sinal pelo maior transporte de massa. 

Por outro lado, as análises nas quais foram utilizados CPE, somente puderam ser 

empregadas as velocidades de 35 a 138 μL s-1, para obtenção de boa reprodutibilidade. 

Esta baixa reprodutibilidade em análises empregando CPE em condições de alta 

velocidade de injeção, pode ser provocada pela não formação do perfil de wall-jet (ou 

ao menos não de forma reprodutível). Por outro lado, é possível que alterações da 

superfície do eletrodo aconteçam para altas velocidades de injeção e afetam o sinal, 

devido ao CPE não ser um eletrodo sólido. Por outro lado, para o sistema 

desenvolvido para o CPE as variações da posição da ponteira tem uma influência 

notável na resposta da corrente, mas no caso dos eletrodos de FTO o sinal é menos 

afetado pela variação da distância ponteira-eletrodo. É possível ainda que a área do 

eletrodo esteja relacionada com este fenômeno.  
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Figura 4.23 (A) Dependência da corrente com a distância entre a ponteira e o eletrodo de 

trabalho de 1-6 mm, empregando diferentes velocidades de injeção (35,7; 64,9 e 138,9 μL s-1) 

(B) Dependência da corrente com o volume injeção (10-70 μL), aplicando diferentes 

velocidades de injeção (35,7; 64,9 e 138,9 μL s-1); Injeções de 30 μL de GLU (1 10-4 mol L-1), 

solução KOH (1,5 mol L-1), Eaplicado 0,4 V. 

Na Figura 4.23A é registrado o comportamento da intensidade da corrente frente à 

variação da distância entre a ponteira e a superfície do eletrodo. Foram testadas três 

velocidades de injeção. Para maiores velocidades de injeção foram observadas maiores 

intensidades de corrente, mas da mesma forma, maiores desvios padrões das médias de 

corrente registrada também foram observadas. Por outro lado, o comportamento da 

corrente frente à variação da distância ponteira-eletrodo resultou, como o esperado 

(seção 4.3.4), menores intensidades de corrente para menores e maiores distâncias 

ponteira-eletrodos, e a máxima intensidade foi obtida para uma distância intermediária 

de 2 mm.   

Foi estudada também a influência do volume de amostra injetada no sinal 

analítico (Figura 4.23B), sendo 30 μL volume suficiente para atingir a máxima 

resposta de corrente. Este valor otimizado de volume de injeção é menor comparado 

com os 50 μL utilizados para as análises empregando eletrodos de FTO-modificado, 

isto pode estar relacionado com as áreas dos eletrodos pois os CPE (Ø~2 mm) 

presentam uma área três vezes menor que os eletrodos modificados de FTO (Ø~6 

mm).   

 Já foi citado que a reprodutibilidade observada para os CPEs é bem menor que o 

de eletrodos sólidos. A vantagem de renovar a superfície do eletrodo por polimento, 

apresenta um inconveniente pois o grau de reprodutibilidade da superfície é menor que 

em um eletrodo sólido [109]. Após cada polimento dos CPE há ainda a necessidade de 

realizar o condicionamento dos mesmos (Figura 4.18 descrições) para a estabilização 

dos sinais de oxidação e redução do Ni. Durante as experiências não foram observadas 

diferenças no comportamento dos eletrodos após a renovação da superfície, mas a 

magnitude da corrente das medidas amperométricas apresentou algumas variações.  
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Foram realizadas 30 injeções consecutivas de solução padrão de glicose (1 10-4 

mol L-1) com as condições de distância da ponteira e volume de injeção otimizados, 2 

mm e 30 µL respetivamente, para estudar a repetibilidade de sinal. A Figura 4.24 

apresenta os registros de corrente deste experimento utilizando duas velocidades de 

injeção diferentes, 64,9 e de 138,9 μL s-1. Observa-se uma notável a diferença do 

desvio padrão para ambos os estudos. Para a velocidade de injeção menor (64,9 μL s-1) 

o DP= 2,05% e para uma velocidade superior (138,9 μL s-1), 3,16%. Desta forma a 

velocidade escolhida para realizar as análises de GLU foi 64,9 μL s-1, condição 

favorável para obter uma apropriada intensidade de corrente e repetibilidade mantendo 

uma boa linha base. O tempo de lavagem para estas condições optimizadas resultou de 

aproximadamente 18 segundos e a frequência de amostragem estimada do método é 

200 amostras por hora.  

 

 

Figura 4.24 Séries de 30 injeções consecutivas de 30 µL de GLU (1 10-4 mol L-1), distância 

ponteira-eletrodo 2 mm, Eaplicado 0,40 V (A) empregando uma velocidade de injeção de 64.9 μL s-1 

(B) velocidade de injeção de 138,9 μL s-1. 

A curva analítica da glicose empregando os eletrodos EPC-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 foi 

obtida nas condições otimizadas, um intervalo linear de trabalho de 1 10-5 a 4 10-4 mol 

L-1 foi observado. Os limite de deteção e quantificação alcançados para este método 

foi de 1,3 10-6 e 4,4 10-6 mol L-1, respetivamente, calculados a partir do desvio do sinal 

do branco e da inclinação da reta.  
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Figura 4.25 (A) Biagrama obtido pela injeção em triplicata de 30 µL de GLU (10, 20, 40, 60, 

80, 100, 150, 200, 300 e 400 µmol L-1); distância entre o eletrodo e a ponteira 2 mm, velocidade 

de injeção da amostra 64,9 µL s-1, Eaplicado=0,40 V. (B) Curva analítica. 
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5. Conclusões  

Neste trabalho foi estudado o material nanoparticulado de hidróxido misto de 

níquel e chumbo para a construção de sensores eletroquímicos a serem empregados em 

sistemas BIA para aplicações analíticas. Para isto, foi sintetizado o hidróxido misto e 

utilizado como agente modificador (em forma de gel e de pó) em eletrodos de FTO e 

EPC. Os sensores desenvolvidos foram empregados na análise de um composto 

farmacêutico (piroxicam) e de glicose.  

Caracterização do α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

A proporção de Ni-Pb esperada no material (75-25%), foi confirmada por ICP-

OES e XPS. Por outro lado, o XPS também revelou a presença de carbono no material 

depois do processo de lavagem e secagem. A presença de material orgânico pode 

interferir de forma negativa no comportamento eletroquímico do material. Ainda com 

a presença de material orgânico, as nanopartículas apresentaram um comportamento 

eletroquímico adequado e interessante. Seria interessante estudar um aprimoramento 

do processo de síntese e posterior tratamento do material para reduzir ou eliminar o 

resto de solvente orgânico na intenção de melhorar ainda mais o sinal eletroquímico 

do material estudado.  Os resultados obtidos mediante XPS que sugerem a presença de 

uma mistura de Pb(IV) e Pb (II) no material são muito interessantes, mas é necessário 

realizar estudos mais aprofundados tendo em vista corroborar este fenômeno, se 

realmente alguma parte de Pb (II) sofre oxidação durante o processo de síntese ou se o 

resultado do espectro do Pb 4f é causado por algum efeito da matriz. Os raios X 

corroboraram a formação da estrutura α do hidróxido obtendo somente esta e não uma 

mistura de α e β isto demostra a grande especificidade do método de síntese. Além 

disso, foi confirmada a obtenção do hidróxido misto e não os hidróxidos de cada metal 

separadamente. 

Eletrodos modificados de FTO  

Eletroquimicamente os eletrodos modificados com α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

demonstraram ser mais estáveis a contínuos ciclos de carga e descarga comparados 

com o Ni(OH)2 além de apresentar uma melhor reversibilidade. Os eletrodos de FTO 
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modificados com NiPb apresentaram uma resposta amperométrica muito melhor para 

o piroxicam comparado com o resultado obtido empregando eletrodos de FTO 

modificados com Ni(OH)2. O sistema BIA acoplado aos sensores amperométricos 

apresentou um bom comportamento com respostas de corrente estáveis e com uma alta 

frequência de amostragem. Este sistema foi adequadamente empregado na 

determinação de piroxicam em amostras farmacêuticas, obtendo resultados em 

concordância com os valores nominais fornecidos pelo fabricante (1% erro relativo) 

Eletrodos de pasta de carbono modificados 

Em uma alternativa ainda menos custosa foi estudado o comportamento 

eletroquímico das nanopartículas α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 como modificador de CPE. Estes 

eletrodos apresentaram perfis voltamétricas muito bons e uma intenso sinal 

amperométrico para a glicose. O sistema BIA acoplado com os EPC-α-Ni0.75Pb0.25(OH)2 

mostraram sinais de corrente estáveis com uma boa dispersão, assim como boa 

linearidade e limites de detecção e quantificação adequados para este analito. Devido à 

necessidade do uso biosensores para a determinação de glicose, esta alternativa de 

emprego do EPC não enzimático é atraente. Para a determinação de glicose em 

amostras reis este sistema pode ser muito interessante, mais é necessário aprofundar 

em estudos de possíveis interferentes.  

Sistema e células BIA 

Foram fabricadas duas células BIA de tamanho muito menor ao reportado 

comumente na literatura, empregando a impressão 3D. A tecnologia de impressão 3D 

pode ser muito interessante na fabricação de peças e artefatos, pois permite a fácil 

fabricação do objeto desejado com muita precisão. As células BIA, apesar de a sua 

pequena capacidade, demonstraram ser tão versáteis quanto células de maior tamanho. 

Devido ao pequeno tamanho desta célula pode ser muito bem empregada para análises 

em campo, com um gasto de reagente mínimo na análise de diversas amostras. Foi 

demostrado que este sistema pode ser empregado satisfatoriamente na análise de 

amostras comerciais. Com os sensores amperométricos associados a BIA foi possível 

obter picos de corrente bem definidos e com boa estabilidade para a análises dos 

analitos estudados.  
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