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RESUMO 

Selva, J. S. G., Desenvolvimento de microssensores eletroquímicos para 

aplicações em estudos envolvendo amostras de interesse biológico utilizando a 

microscopia eletroquímica de varredura, 2022, 226 p. Tese de Doutorado – Programa 

de Pós-graduação em Química, Instituto de Química, Universidade de São Paulo (USP), 

São Paulo, Brasil. 

     Nesta tese são apresentadas estratégias para a fabricação de sensores 

eletroquímicos miniaturizados visando aplicações em amostras de interesse biológico. 

Sensores potenciométricos para pH foram fabricados a partir de filmes de IrOx utilizando 

duas abordagens diferentes. Na primeira, o dispositivo foi fabricado em micropipeta e 

aplicado em estudos de SECM envolvendo a determinação do pH de amostras 

biológicas. Estes dispositivos apresentaram resposta super-Nernstiana e estável, 

mesmo em amostras complexas. Assim, foi verificado que as proximidades das células 

C2C12 sofrem uma diminuição do pH após estimulação das células por cafeína. Em um 

outro estudo, foram verificadas diferenças significativas no pH no intestino médio de 

lagartas da ordem das lepdópteras ao longo de seus estágios de desenvolvimento. 

Todavia, o meio é, em geral, ligeiramente alcalino. A segunda abordagem envolveu o 

desenvolvimento de microagulhas de Si por meio da tecnologia MEMS. Estes 

dispositivos também tiveram sua superfície modificada com filme de IrOx sensíveis ao 

pH. A geometria e estabilidade mecânica das microagulhas tornam estes dispositivos 

bastante promissores para a aplicação em estudos de determinação in vivo. Um eletrodo 

de membrana íon-seletiva para Ca2+ foi fabricado em micropipeta e utilizado para avaliar 

a permeação de Ca2+ através de hidrogéis de alginato/gelatina. Foi verificado que a 

presença de nanopartículas magnéticas na composição do hidrogel aumenta a 

permeação do Ca2+, enquanto a cafeína tem efeito oposto, porém em menor 

intensidade. Por fim, a técnica de SECM foi utilizada para avaliar propriedades 

eletrocatalíticas de materiais nanoestruturados. No primeiro estudo, um microeletrodo 

nanoporoso de ouro foi utilizado para mapear a difusão de dopamina, simulando a 

liberação desta por uma célula. Nos dois últimos estudos, parâmetros cinéticos da 

reatividade destas superfícies foram obtidos por curvas de aproximação e a atividade 

catalítica promovida por estas superfícies foi constatada. 

 

Palavras-chave: Microeletrodos, Microscopia Eletroquímica de Varredura, SECM, 

Microssensores, Sensores potenciométricos, Microagulhas, MEMS. 
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ABSTRACT 

Selva, J. S. G., Development of electrochemical microsensors for samples of 

biological interest using scanning electrochemical microscopy, 2022, 226 p. PhD 

Thesis – Graduate Program in Chemistry, Institute of Chemistry, University of São Paulo 

(USP), São Paulo, Brazil. 

 

This thesis presents some approaches to manufacturing miniaturized 

electrochemical sensors aiming at applications in biological samples. Potentiometric pH 

sensors were fabricated from IrOx films using two different strategies. In the first one, the 

device was manufactured in a micropipette and was applied in SECM studies involving 

the pH determination of some biological samples. These devices showed a super-

Nernstian and stable response, even in complex samples. Thus, it was found that 

adjacent regions of C2C12 cells undergo a pH decrease after stimulation with caffeine. 

In another study, significant pH changes were noticed in the midgut of some lepidopteran 

order larvae throughout their developmental stages. However, in general, the medium 

tends to remain alkaline. The second approach involved the development of Si 

microneedles using MEMS technology. These devices were also surface-modified with 

a pH-sensitive IrOx film. The geometry and mechanical stability of the microneedles 

make these devices very promising for in vivo application studies. A Ca2+ ion-selective 

membrane electrode was fabricated in a micropipette and used to assess the Ca2+ 

permeation through alginate/gelatin hydrogels. It was found that the presence of 

magnetic nanoparticles in the hydrogel composition increases the permeation of Ca2+, 

while caffeine has the opposite effect, but to a minor extent. Finally, the SECM technique 

was used to evaluate the electrocatalytic properties of nanostructured materials. In the 

first study, a nanoporous gold microelectrode was used to map the dopamine diffusion, 

simulating its release by a cell. In the last two studies, kinetic parameters of these 

surfaces´ reactivity were obtained by approach curves, and the catalytic activity 

promoted by these surfaces was confirmed. 

 

Keywords: Microelectrodes, Scanning Electrochemical Microscopy, SECM, 

Microsensors, Potentiometric Sensors, Microneedles, MEMS. 
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1.1. Microeletrodos 

A diminuição das dimensões dos eletrodos levou a caminhos inovadores 

de pesquisa, particularmente na detecção eletroquímica de moléculas em ou 

através de espaços confinados, como biomembranas e células isoladas. 

Eletrodos menores permitem registros localizados de perfis de concentração de 

analitos de interesse. Outras vantagens importantes conferidas ao 

microeletrodos incluem queda ôhmica reduzida (iR) devido a baixas correntes 

faradaicas (≤ nA), densidades de corrente mais altas e relação sinal-ruído (S/N) 

aprimorada [1]. 

Por definição, microeletrodos são aqueles que possuem pelo menos uma 

de suas dimensões na escala micrométrica ou submicrométrica [1, 2]. No 

entanto, eletrodos de tamanho convencional (r = 10-3 m) podem, sob certas 

condições experimentais, responder como microeletrodos, e por essa razão uma 

definição mais abrangente é necessária. Nesse sentido, o termo microeletrodo 

pode ser indicado a qualquer eletrodo cuja dimensão, dentro de uma dada 

condição experimental, seja comparável ou menor que a da camada de difusão 

(δ), sob o qual um perfil de estado estacionário é obtido [1, 3]. 

Microeletrodos foram introduzidos pela primeira vez por William Hyde 

Wollaston em 1801 e empregados em 1900 para medir a liberação de 

dopamina[2]. Desde então, além das diversas aplicações, foram desenvolvidos 

também diferentes formatos, incluindo disco, cilíndrico, hemisférico, chanfrado e 

em bandas. Parâmetros como recessão/saliência, relação de aspecto, ângulo de 

isolamento, posicionamento descentralizado do fio metálico, isolamento desigual 

e rachaduras podem influenciar fortemente na resposta dos microeletrodos de 

certas geometrias. Devido à sua facilidade de fabricação e manutenção, bem 
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como a existência de expressões analíticas mais simples que descrevem seu 

comportamento eletroquímico, os discos são a geometria de microeletrodos mais 

comumente usada [2, 4–7]. 

Nos eletrodos de tamanho convencional, onde o regime de difusão planar 

predomina em um experimento clássico de voltametria cíclica[1, 8–12], o perfil 

característico em um voltamograma para a ocorrência de um evento faradaico é 

dado pela presença de um pico de corrente (Figura 1-A). Nestes casos, como a 

reposição do material na superfície do eletrodo não é feita de maneira eficiente 

durante o processo faradaico, o empobrecimento de material na superfície do 

eletrodo faz com que, a partir de certo momento, a corrente diminua à medida 

que o potencial varia. 

 

Figura 1 – Linhas de campo e perfil voltamétrico para: A) eletrodos de tamanho convencional (r ≥ 10-3 m), 
difusão planar; B) microeletrodos (r = 10-6 m), difusão radial. 
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Já nos microeletrodos [1, 3, 12–14], como a camada de difusão é maior ou 

da mesma ordem de grandeza que o raio do eletrodo, o efeito de borda exerce 

um papel predominante e o regime de difusão observado é radial (Figura 1-B).  

Neste regime, a reposição do material na superfície do microeletrodo pela 

solução é feita em várias direções, sendo muito mais eficiente do que em 

eletrodos convencionais. O fluxo radial mantém constante a quantidade de 

material na superfície do microeletrodo e, nestas condições, a corrente após 

atingir seu valor máximo, estabiliza no topo da onda e um perfil voltamétrico de 

estado estacionário é obtido. 

A corrente constante na parte final da onda é chamada de corrente limite 

(iL) e tem esse nome porque o valor da corrente é limitado pela velocidade de 

transporte de massa da espécie para a superfície do eletrodo. Desta forma, no 

lugar de correntes de pico, temos os patamares de corrente limite como resultado 

dos processos faradaicos. Os microeletrodos apresentam corrente limite obtida 

nos voltamogramas proporcional à concentração do analito e, para o 

microeletrodo de disco, esta relação é dada segundo a Equação 1[1, 3, 10, 12, 

15, 16]: 

𝑰𝑳 = 𝟒𝒏𝑭𝑫𝒓𝑪∗          [1] 

onde: IL = corrente limite do estado estacionário (A); n = número de elétrons envolvidos; 
F = constante de Faraday (96485 C mol-1); D = coeficiente de difusão da espécie 
eletroativa (cm2 s-1); r = raio do microeletrodo (cm); C* = concentração da espécie 
eletroativa (mol cm-3). 

 

Vários bioanalitos não são muito estáveis quimicamente e estão presentes 

em baixas concentrações em meios complexos, o que torna a detecção mais 

complicada. O monitoramento de bioanalitos usando microeletrodos está ligada 
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à seletividade, estabilidade e biocompatibilidade do sensor. Assim, para otimizar 

o desempenho do microssensor, o material do microeletrodo, tamanho, pré-

tratamento e modificação da superfície devem ser cuidadosamente escolhidos e 

compatíveis com a metodologia eletroquímica aplicada e condições 

experimentais (concentração de eletrólitos, temperatura, pH) [2]. Assim, a 

escolha do material do microeletrodo depende do bioanalito de interesse, bem 

como das propriedades intrínsecas dos materiais disponíveis.  

Fatores como custo, condutividade, facilidade de fabricação do 

microeletrodo, área de superfície, biocompatibilidade e janela de potencial do 

material desempenham um papel significativo na seleção do material. Neste 

sentido, a literatura apresenta uma série de possíveis materiais para a fabricação 

de microeletrodos, que incluem metais nobres [17] (Au, Pt e Ag), materiais de 

carbono [18] (grafeno, nanotubos e diamante) e semicondutores [19](ZnO, IrOx, 

RuOx, TiO2). Além disso, a possibilidade de modificar a superfície desses 

microssensores com nanopartículas, materiais porosos, óxidos metálicos, 

enzimas, filmes automontados, polímeros condutores, ácidos nucleicos, entre 

outros, só atestam a versatilidade e incrível potencial desta tecnologia. 

O estado-da-arte no que diz respeito tanto à fabricação quanto à aplicação 

dos microeletrodos encontra-se no desenvolvimento de sistemas com arranjos 

de microeletrodos (MEAs) em tamanho miniaturizado [20–22]. Os MEAs 

apresentam certas vantagens sobre os microeletrodos, pois geram maiores 

respostas faradaicas (≥ nA), mantendo sua alta resolução espaço-temporal. Por 

exemplo, MEAs foram desenvolvidos para estudos espacialmente resolvidos de 

exocitose um uma única célula [23]. Além disso, os MEAs oferecem recursos de 
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multiplexação úteis para investigar o comportamento de grandes populações de 

células, particularmente em redes neurais [24]. 

Os avanços dos métodos de microfabricação de superfície tornaram 

possível a padronização e o downsizing dos microeletrodos com tamanhos e 

espaçamentos bem definidos. A utilização de técnicas como fotolitografia, 

deposição de filmes finos e corrosão por íons reativos tornaram concebível o 

desenvolvimento e a aplicação dos MEAs de maneira reprodutível. Enquanto o 

primeiro MEA foi fabricado em vidro, os MEAs mais recentes e mais comuns são 

feitos à base de silício, e são desenvolvidos principalmente para pesquisas 

neurocientíficas in vitro, in vivo e ex vivo e para diagnóstico clínico de bactérias 

e presença de vírus [24]. 

 

1.2. Sensores Eletroquímicos 

Uma rápida análise do panorama do desenvolvimento da química analítica 

demonstra que os sensores eletroquímicos representam a classe de sensores 

químicos que mais cresce. Comparados aos sensores ópticos, de massa e 

térmicos, os sensores eletroquímicos são especialmente atraentes devido à sua 

notável detectabilidade, rapidez, simplicidade experimental e baixo custo[25]. 

Estes dispositivos têm uma posição de liderança entre os sensores atualmente 

disponíveis que chegaram ao estágio comercial e que encontraram uma vasta 

gama de aplicações importantes nas áreas de análises clínicas, industriais, 

ambientais e agrícolas. 

Sensores eletroquímicos foram categorizados por Wilson [26] e Janata [27] 

em três grupos: potenciométricos (medida de potencial, E); amperométricos 
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(medida da corrente, i) e condutométricos (medida de condutividade, c) [28]. 

Para sensores potenciométricos, um equilíbrio local é estabelecido na interface 

do sensor, onde o potencial do eletrodo ou da membrana é medido, e as 

informações sobre a composição de uma amostra são obtidas a partir da 

diferença de potencial entre dois eletrodos. Os sensores amperométricos 

exploram o uso de um potencial aplicado entre um eletrodo de referência e um 

eletrodo de trabalho para causar a oxidação ou redução de uma espécie 

eletroativa, e a corrente resultante é medida. Já os sensores condutométricos 

estão envolvidos com medidas de condutividade usando correntes alternadas.  

Os sensores eletroquímicos operam como parte integrante de uma célula 

eletroquímica onde tem-se basicamente um conjunto de eletrodos - eletrodo de 

trabalho (unidade sensorial), eletrodo de referência e/ou eletrodo auxiliar - 

imersos em uma solução eletrolítica, podendo conter uma espécie eletroativa a 

depender da técnica utilizada. A configuração destas células pode variar 

bastante dependendo da aplicação, no entanto, as configurações mais comuns 

são células com dois e com três eletrodos. Além disso, as informações 

eletroquímicas sobre o sistema em estudo podem ser obtidas a partir de 

fenômenos que ocorrem em solução ou na interface eletrodo-solução, sendo que 

este último ainda pode ser subdividido em métodos estáticos (i = 0) e métodos 

dinâmicos (i ≠ 0) [1, 10, 12, 25]. 

A seguir serão apresentados alguns aspectos gerais apenas dos sensores 

potenciométricos e amperométricos, já que estes foram os sensores utilizados 

ao longo do desenvolvimento desta tese. 
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1.2.1. Sensores Potenciométricos 

Os sensores potenciométricos encontraram a aplicabilidade prática mais 

difundida desde o início da década de 1930 devido à sua simplicidade, 

reprodutibilidade e custo. Existem três tipos básicos de dispositivos 

potenciométricos: eletrodos seletivos de íons (ion-selective electrode, ISE), 

eletrodos de fio revestido (coated wire electrodes, CWE) e transistores de efeito 

de campo (field-effect transistor, FET). 

O eletrodo seletivo de íons [29–31] é um eletrodo indicador capaz de medir 

seletivamente a atividade de uma determinada espécie iônica. Na configuração 

clássica, tais eletrodos são dispositivos baseados em membranas, constituídos 

por materiais semipermeáveis, condutores e seletivos de íons, que separam a 

amostra do interior do eletrodo. Este sensor é o eletrodo de trabalho cujo 

potencial é determinado pelo ambiente no qual está inserido. O segundo eletrodo 

é um eletrodo de referência cujo potencial é fixado por uma solução contendo o 

íon com atividade constante. Como o potencial do eletrodo de referência é 

constante, o valor da diferença de potencial (potencial da célula) pode ser 

relacionado à atividade do íon em solução. 

No entanto, como a resposta do eletrodo está ligada diretamente com a 

atividade e não com a concentração, o método de calibração do eletrodo é 

bastante empregado na determinação deste parâmetro [31]. Isso porque fatores 

que contribuem para o valor do potencial medido pelo eletrodo, como potencial 

de junção, força iônica da solução e coeficiente de atividade do íon, muitas vezes 

não são conhecidos ou não podem ser determinados. Como resultado, o valor 

da concentração do analito em solução não pode ser facilmente calculado por 

nenhuma equação analítica. 
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Assim, a calibração torna-se um método relativamente simples de 

correlacionar o potencial medido pelo dispositivo e a concentração do analito em 

solução. Uma vez que a solução padrão utilizada mimetize as características da 

amostra e que a calibração do sensor seja realizada momentos antes e depois 

da sua utilização, podemos considerar a contribuição dos fatores constantes e, 

assim, determinar o valor da concentração [10, 31]. A dependência da calibração 

do sinal (R) com a concentração da substância analisada (C) é a característica 

metrológica mais importante de um sensor. Em alguns casos, a curva de 

calibração é representada em coordenadas e sua inclinação máxima é tomada 

como uma medida da sensibilidade do sensor [32]. A região linear da curva de 

calibração é frequentemente usada para reduzir erros analíticos e a equação da 

reta, que anuncia a relação numérica entre o potencial e a concentração do 

analito, é utilizada para determinar a concentração da amostra a partir do valor 

de potencial medido. 

As estratégias para produzir um eletrodo que é seletivo para uma espécie 

específica são baseadas principalmente na natureza e composição do material 

da membrana. A pesquisa nesta área possibilitou uma série de aplicações para 

um grande número de analitos, e a única restrição é a seleção do dopante e da 

matriz ionófora da membrana. Dependendo da natureza da membrana, os ISEs 

podem ser divididos em três grupos: eletrodos de vidro, líquidos ou sólidos [33, 

34]. Mais de vinte ISEs estão comercialmente disponíveis e são amplamente 

utilizados para a análise de íons orgânicos e de espécies catiônicas ou aniônicas 

de efluentes industriais, bem como na fabricação e monitoramento de droga, 

usando eletrodos de membrana de resposta selecionados [29]. 
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1.2.1.1. Sensores de Membrana Líquida Íon Seletiva 

Eletrodos de membrana líquida íon seletiva (ISE) [33] são dispositivos 

construídos a partir de uma membrana polimérica íon seletiva, imersa em 

substâncias líquidas imiscíveis em água, e um sistema de referência interno. São 

amplamente utilizados para medidas potenciométricas diretas de vários cátions 

polivalentes, bem como de certos ânions. A membrana polimérica é usada para 

separar a solução teste do compartimento interno contendo uma solução do íon 

alvo. O reconhecimento do íon pela membrana pode ser por um trocador de íons 

líquido ou por um composto macrocíclico neutro com dimensões do tamanho de 

moléculas contendo cavidades para circundar os íons alvo. A Figura 2 exibe uma 

representação esquemática de um ISE.  

 

Figura 2 – Representação esquemática de um ISE. 

 

Segundo o modelo de potencial de fronteira (phase-boundary potential) [35, 

36], o potencial (𝐸) medido por uma célula, composta de um ISE e um eletrodo 

de referência, é dado pela soma de todas as contribuições de potenciais 
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individuais que surgem em cada interface eletroquímica, e pode ser descrito 

segundo a Equação 2 [36, 37]: 

𝑬 = 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕  +   𝑬𝒋  +   𝑬𝑴𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒏𝒂         [2] 

onde: 𝐸  é o potencial da membrana, 𝐸  é o potencial de junção líquida da 

interface amostra/eletrodo de referência. 

 

Como na maioria dos casos o potencial de junção também pode ser 

considerado constante, a resposta potenciométrica de um ISE pode ser descrita 

em termos do potencial de fronteira (𝐸). Assim, para determinar a concentração 

de um íon [𝑋]  em uma amostra, podemos utilizar a Equação 3: 

𝑬𝒓𝒆𝒇 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂   =    
𝟎, 𝟎𝟓𝟗

𝒛
  𝐥𝐨𝐠  

[𝑿]𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
𝒛  

[𝑿]𝒓𝒆𝒇
𝒛                                   [3] 

 

Ainda de acordo com o modelo [37], a solução de referência interna do ISE 

deve conter o íon de interesse numa concentração conhecida e constante para 

a estabilização do potencial químico, além de íons cloreto para manter o 

potencial de junção estável.  

Desde que Pungor [38, 39] foi pioneiro na construção de eletrodos seletivos 

de haletos com membranas heterogêneas em 1961, várias invenções 

inovadoras inauguraram uma nova era na análise potenciométrica, incluindo 

ISEs de membrana cristalina, ISEs de membrana líquida à base de ionóforos 

neutros e ISEs de membrana líquida à base de ionóforos carregados. Além 

disso, o poli(cloreto de vinila) (PVC) plastificado foi gradativamente utilizado 

como matriz padrão da membrana líquida neste período, o que ainda permanece 

altamente relevante hoje. Desde então, esses ISEs baseados em membranas 
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sólidas (por exemplo, membranas vítreas e membranas cristalinas) ou 

membranas líquidas (membranas poliméricas) têm atraído extensa atenção para 

pesquisas e aplicações. Destes, os ISEs baseados em membranas poliméricas 

gradualmente foram ganhando espaço devido à sua mais ampla gama de 

seletividades de íons. 

Os ISEs baseados em membranas poliméricas dopadas com ionóforos (ou 

seja, membranas íon-seletivas, ISMs) exibem excelente processabilidade e 

oferecem a possibilidade de detectar quase cem analitos diferentes, de íons 

inorgânicos a orgânicos, que os torna os sensores de íons potenciométricos mais 

promissores e comumente usados. As aplicações envolvendo estes dispositivos 

têm se tornado cada vez mais amplas e tecnológicas. Eles têm sido utilizados 

associados à SECM para obtenção de informação resolvida no espaço em 

estudos de corrosão [40], na determinação de Ca2+ em cérebro de rato [41], 

acoplados a dispositivos descartáveis impressos em impressora 3D [42], e até 

na área da robótica, onde foram utilizados de forma inteligente para acionar a 

movimentação de uma plataforma de dedos humanoides. 

 

1.2.1.2. Sensores de Óxidos Metálicos 

Os sensores de óxidos metálicos (MOx) tem recebido um interesse 

crescente por seu uso em aplicações eletroquímicas e bioquímicas devido às 

suas propriedades elétricas, eletroquímicas e alta sensibilidade que certificam 

sua adequação em aplicações de monitoramento da qualidade da saúde, da 

água e dos alimentos. Devido a sua natureza semicondutora, estes dispositivos 

podem ser empregados tanto em condições eletroquímicas dinâmicas (com i ≠ 
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0), quanto estáticas (i = 0), sendo este último o caso dos sensores 

potenciométricos. 

A literatura reúne um grande número de materiais que podem ser utilizados 

no desenvolvimento destes sensores [32, 43], dentre os quais RuO2, TiO2, ZnO, 

IrO2, Ta2O5, RhO2, PtO2, entre outros. Além do elevado número de materiais em 

potencial, também existe uma grande variedade de aplicações desses sensores. 

Muitas estão relacionadas a sensores de gás [44–48], mas também é possível 

encontrar sensores para detecção de macromoléculas em meios biológicos, 

como glicose [49, 50] e dopamina [51], aplicações em energia [52–54] e também 

na detecção de metais pesados [55–57]. No entanto, ao nos restringir apenas 

aos sensores potenciométricos de MOx sem dúvidas os sensores para pH são 

os que se destacam, e em particular os de óxido de irídio (IrOx)[58, 59, 68, 69, 

60–67]. 

A sensibilidade dos sensores de pH baseados em MOx depende em grande 

parte da composição do material e do método usado para a deposição do 

material em um substrato, porque a microestrutura, porosidade, homogeneidade 

da superfície e estrutura cristalina do material influenciam o desempenho de 

detecção [70]. Assim, é possível encontrar na literatura as mais variadas 

metodologias para obtenção destes dispositivos, que vão desde eletrodeposição 

[63], decomposição térmica [64], ativação eletroquímica [65], síntese 

hidrotérmica [66], banho químico [67], sol-gel [68], até sputtering [69]. 

Foi demonstrado que o IrO2 tem uma biocompatibilidade muito boa e 

viabilidade celular próxima de 100%, superior ao óxido de índio-estanho (ITO) 

[67, 71]. Além da excelente sensibilidade (a maioria dos trabalhos relatados 

mostra resposta super-Nernstiana devido ao envolvimento de mais de um próton 
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por elétron na reação eletroquímica), as características biocompatíveis do IrO2 

levam a aplicações in vivo e in vitro. Além disso, a longa vida útil do MOx em 

ambientes com diferentes condições torna esses materiais excelentes 

candidatos para sensores de pH potenciométricos vestíveis (wearable sensors 

[70–73]). Dentre os diversos MOx utilizados para a fabricação de sensores de 

pH, RuO2 e IrO2 permitem medidas de pH em amplas faixas, com respostas 

rápidas, alta precisão e alta durabilidade. 

As recentes investigações em sensores de pH baseados em MOx para 

aplicações biomédicas e clínicas estão concentradas em sensores de pH 

baseados em transistores de efeito de campo íon-seletivo (ISFET) e em 

transistores de efeito de campo de porta estendida (EGFET), ambos os quais 

operam no modo potenciométrico [70]. As principais vantagens desses eletrodos 

de MOx, que incluem filmes de ZnO, óxido de índio e zinco (IZO), óxido de índio 

e estanho (ITO) e InGaZnO, são sua flexibilidade e miniaturização. Uma outra 

vertente que vem sendo explorada deriva dos avanços na nanotecnologia, 

abrindo novas possibilidades para aplicações dos MOx. Reduzir o tamanho de 

grão para nanoescala aumenta a área superficial ativa e induz novos efeitos 

devido ao confinamento quântico, como alargamento de banda, 

fotoluminescência à temperatura ambiente, etc. Os novos efeitos físicos em 

nanoestruturas de óxidos metálicos podem ser usados para o desenvolvimento 

de sensores com novas e diferenciadas propriedades [74]. 

1.2.2. Sensores Amperométricos 

No contexto das técnicas eletroanalíticas, as medidas amperométricas são 

feitas registrando o fluxo de corrente na célula eletroquímica em um único 

potencial aplicado. Por outro lado, uma medida voltamétrica é feita quando a 
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diferença de potencial através de uma célula eletroquímica é variada de um valor 

pré-definido para outro e a corrente da célula é registrada em função do potencial 

aplicado. Em ambos os casos, a característica operacional essencial dos 

dispositivos voltamétricos ou amperométricos é a transferência de elétrons de ou 

para o analito. Os aspectos teóricos e os procedimentos experimentais destas 

técnicas já estão bem documentados [1, 8–12, 31]. 

A instrumentação básica requer equipamento de potencial controlado 

(potenciostato) e a célula eletroquímica consiste em dois eletrodos imersos em 

um eletrólito adequado. Um arranjo mais complexo e usual envolve o uso de uma 

célula de três eletrodos, com um dos eletrodos servindo como eletrodo de 

referência. Enquanto o eletrodo de trabalho é o eletrodo no qual ocorre a reação 

de interesse, o eletrodo de referência (por exemplo, Ag|AgCl, Hg|Hg2Cl2) possui 

um potencial estável em comparação com o eletrodo de trabalho. Um material 

condutor inerte (por exemplo, platina, grafite) é normalmente usado como 

eletrodo auxiliar. Um eletrólito suporte é necessário em experimentos de 

potencial controlado para eliminar os efeitos da eletromigração, diminuir a 

resistência da solução e manter a força iônica constante [1, 10, 12, 31]. 

O desempenho dos sensores amperométricos é fortemente influenciado 

pelo material do eletrodo de trabalho. Consequentemente, muito esforço tem 

sido dedicado à fabricação de eletrodos. Embora as medidas eletroquímicas 

clássicas tenham começado em 1922 [29], quando Heyrovsky inventou o 

eletrodo de mercúrio gotejante, pelo qual recebeu um prêmio Nobel, eletrodos 

sólidos construídos com metais nobres e várias formas de carbono têm sido os 

sensores de escolha nos últimos anos.  



41 
 

Eletrodos sólidos [29](carbono, platina, ouro, prata, entre outros) têm sido 

muito populares porque, em geral, os materiais empregados possuem janela de 

potencial versátil, baixa corrente de fundo, baixo custo, inércia química e 

adequação para diversas aplicações. A crescente utilização de eletrodos 

quimicamente modificados (EQM) gerou uma abordagem moderna para 

sistemas de eletrodos, onde a alteração deliberada da superfície do eletrodo é 

introduzida pela incorporação de um modificador de superfície apropriado.  

As modificações podem ser feitas tanto na morfologia do próprio material 

do eletrodo, como é o caso dos filmes nanoporosos metálicos, mas também 

novas espécies podem ser aderidas à superfície. Neste sentido, podemos citar 

as modificações com macromoléculas, filmes poliméricos, enzimas, 

nanopartículas, dentre outras. O principal objetivo da modificação está na 

melhora da resposta do sensor, seja em perfil voltamétrico ou antecipação de 

sinal (catálise), bem como no aumento da sensibilidade e seletividade ao analito. 

A escolha do material para a modificação, em geral, é guiada pela analito ao qual 

se deseja obter informações e/ou detectar. 

Esta classe de sensores é sem dúvida a mais estudada e, não à toa, a que 

possibilita o uso do maior número de técnicas eletroanalíticas, que vão desde a 

voltametria cíclica, voltametria de pulso diferencial, voltametria de onda 

quadrada, amperometria, dentre outras [1, 10, 12, 31]. Além disso, devido à 

versatilidade, robustez e sensibilidade, são os sensores que mais ganharam 

espaço para as aplicações comerciais. Um exemplo clássico é o sensor de 

glicose. Tanto os glicosímetros em tiras quanto os de monitoramento subcutâneo 

fornecem o valor da glicemia de um indivíduo por meio de medidas 

eletroquímicas registradas com um sensor amperométrico. Esta já uma 
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tecnologia tão bem estabelecida e difundida que seu uso exige pouco ou nenhum 

treinamento, o que faz dele o sensor mais vendido e utilizado por pessoas sem 

capacitação especializada. 

 

1.3. Microscopia Eletroquímica de Varredura 

A Microscopia Eletroquímica de Varredura (Scanning Electrochemical 

Microscopy – SECM) é integrante de uma grande família de técnicas 

microscópicas conhecidas como Microscopia de Varredura por Sonda 

Eletroquímica (Scanning Electrochemical Probe Microscopy – SEPM). Tais 

técnicas utilizam como sonda um micro/nanossensor eletroquímico (tip) 

posicionado muito próximo da superfície de um substrato [1, 37, 75, 76]. No caso 

da SECM, um microeletrodo é utilizado como sonda para se obter informações 

topográficas e de reatividade de um substrato imerso numa solução aquosa 

contendo uma espécie eletroativa [37]. 

 A Figura 3 exibe os elementos básicos utilizados na SECM. Nela verifica-

se a presença de um bipotenciostato acoplado a um sistema de posicionamento 

de alta precisão, responsável pelo deslocamento do microeletrodo (tip) sobre o 

substrato nas direções x, y e z. Desta forma, a sonda é posicionada a uma altura 

específica (z) enquanto a superfície do substrato é varrida em (x, y) para 

obtenção de informações com resolução espacial. 
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Figura 3 – Representação esquemática dos equipamentos e dispositivos utilizados na técnica SECM. 
Fonte: Adaptado de [37]. 

 

A resposta de corrente monitorada pelo microeletrodo é uma função da 

composição da solução, da natureza do substrato e da distância entre o sensor 

e o substrato [37, 76]. E como, em geral, o microeletrodo é posicionado a uma 

distância muito pequena da superfície do substrato, as propriedades deste último 

interferem na informação por ele registrada. Desta forma, o microeletrodo 

desempenha um papel de extrema importância na obtenção de informações por 

meio da SECM, e por esta razão a caracterização da sonda é essencial.  

A resolução espacial na SECM é fortemente dependente da geometria e 

das dimensões da sonda. Para o microeletrodo de disco, seu tamanho é um dos 

primeiros parâmetros avaliados durante sua caracterização. Um outro parâmetro 

extremamente importante é o valor do RG, o qual está associado à razão entre 
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o raio do vidro e a parte condutora do dispositivo (raio do eletrodo de disco), 

descrito pela Equação 4 [37, 77, 78]: 

𝑅𝑮 =
𝒓𝒗𝒊𝒅𝒓𝒐

𝒓𝒆𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐
                                                            [4]    

 

Figura 4 – Representação esquemática da seção transversal da superfície de um microeletrodo mostrando 
os raios do vidro e do eletrodo, cuja razão fornece o parâmetro RG. 

 

O parâmetro RG tem reflexo direto na corrente registrada pela tip. Para 

microeletrodos com RG superiores a 10 (Figura 5), a parte isolante é muito 

grande quando comparada à região condutora e, por esta razão, em muitos 

casos é dada como “infinita”. Neste caso, a difusão radial clássica predomina e 

a Equação 1 é válida para descrever a corrente medida por estes dispositivos. 

 

Figura 5 – Representação esquemática da influência do RG no perfil de difusão das espécies em solução 
para a superfície do microeletrodo. Esquerda: apenas difusão radial. Direita: contribuição da difusão 
lateral. 
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Para microeletrodos com valores de RG menor do que 10, existe uma 

contribuição da difusão que se origina na solução por trás do plano da superfície 

eletródica (Figura 5), fenômeno este conhecido como difusão lateral (back 

diffusion). Neste caso, a corrente medida por estes dispositivos é fortemente 

impactada e, por esta razão, é melhor descrita pela Equação 5 [ 77, 78]:  

𝑰𝑳 = 𝑿𝒏𝑭𝑫𝒓𝑪∗          [5] 

onde: X = 4 + 0,552 (RG – 0,6723)-0,8686 

Existem vários modos básicos de operação do SECM que continuam a ser 

usados no desenvolvimento de novas aplicações. Dentre eles, podemos citar o 

modo feedback, modo gerador/coletor, modo competidor redox, entre outros [1, 

16, 75, 79, 80]. O modo feedback é o mais simples, bem estabelecido e mais 

amplamente utilizado na investigação da topografia e reatividade de substratos. 

Devido à sua grande versatilidade, tem sido utilizado em praticamente todos os 

campos de aplicação da SECM.  

No modo feedback, um microeletrodo é posicionado próximo ao substrato 

e ambos são imersos em uma solução contendo um mediador redox. Em 

seguida, o microeletrodo é polarizado em um potencial apropriado para que a 

espécie em solução seja reduzida, por exemplo, segundo a Equação 6:  

𝑶   +    𝒏𝒆    →    𝑹                                                        [6]  

A corrente faradaica resultante da reação eletroquímica do mediador é 

registrada pelo microeletrodo e depende da topografia e da atividade 

eletroquímica do substrato. Quando a tip é posicionada a uma distância tip-

substrato maior que 10 vezes o raio do microeletrodo (d>10a), também 

conhecido como bulk ou seio da solução (Figura 6 A), a corrente medida 
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corresponde à corrente limitada pela difusão (IL = IB). Este é um fator de extrema 

importância na SECM, pois à medida que o microeletrodo mapeia a superfície 

do substrato, qualquer alteração observada no valor de corrente pode então ser 

atribuída às mudanças na topografia e/ou reatividade do substrato [16, 37, 76–

78, 80]. 

 
Figura 6 – Comportamento da corrente monitorada pelo microeletrodo posicionado: A) a uma distância 
infinita do substrato; B) próximo a um substrato isolante; C) próximo a um substrato condutor.   

 

Quando a tip se aproxima de um substrato inerte (Figura 6 B), a difusão da 

espécie redox O para a ponta da sonda é dificultada pela presença física do 

substrato, resultando em uma diminuição da corrente em relação às condições 

de estado estacionário (IL < IB). Este procedimento, quando realizado na direção 

do eixo z, conduz à denominada curva de aproximação e a Figura 7 A exibe um 

exemplo do resultado de uma curva de aproximação realizada em direção a um 

substrato isolante. O resultado é apresentado na forma de corrente versus a 

distância normalizados. A normalização de corrente é tipicamente realizada 

dividindo a corrente medida na tip (IL) pela corrente de estado estacionário (IB). 

A distância tip-substrato (d) é normalizada pelo raio do microeletrodo (r). Essas 
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normalizações permitem uma comparação entre medidas realizadas usando tips 

de diferentes dimensões [16, 37, 76–78, 80]. 

    
Figura 7 – Exemplos de curvar de aproximação registradas: A) em um substrato isolante (feedback 
negativo); B) substrato condutor (feedback positivo). 

 

Pela análise da figura, verifica-se que à medida que a distância entre o 

microeletrodo e o substrato isolante diminui, a corrente monitorada cai 

significativamente devido à difusão da espécie eletroativa ser impedida pela 

proximidade entre microeletrodo e superfície. Este comportamento é 

característico de um processo conhecido como feedback negativo ou hindered 

diffusion. Nota-se que mesmo com o microeletrodo encostado no substrato (d / r 

= 0 µm) ainda há sinal de corrente, o que indica que este pode não estar 

totalmente paralelo à superfície.  

De maneira análoga, se um microeletrodo é aproximado de um substrato 

condutor (Figura 6 C), como uma superfície de platina, a difusão da espécie O 

para a ponta é novamente dificultada pela presença do substrato. No entanto, 

neste caso, o substrato condutor permite a oxidação da espécie R de volta para 

O, resultando em um aumento do fluxo local de R. Por essa razão, a Figura 7 B 

mostra que, ao contrário do observado anteriormente, a aproximação em uma 

superfície condutora fornece valores de corrente maiores que o valor registrado 
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no seio da solução. Neste caso, ocorrem os mesmos efeitos da difusão impedida, 

mas agora a influência do confinamento deve ser levada em conta, já que o 

substrato é um condutor e a espécie eletrogerada pode sofrer uma reação de 

transferência de elétrons no substrato, sendo regenerada. A espécie pode, 

então, retornar ao microeletrodo e este ciclo de realimentação efetivamente 

aumenta a quantidade de material que chega ao microeletrodo, justificando 

assim o aumento no sinal de corrente. Este comportamento é conhecido como 

feedback positivo. 

Ambos exemplos demonstram que conhecer a natureza do substrato é de 

extrema importância para a interpretação dos resultados. Além disso, verifica-se 

que o substrato só exerce influência na resposta do microeletrodo quando estes 

encontram-se muito próximos. Desta forma, a curva de aproximação é um 

procedimento fundamental na definição da região em que o microeletrodo passa 

a ser “sensível” ao substrato, além de informar a que distância do substrato se 

encontra o microeletrodo. 

A resposta de corrente registrada durante a curva de aproximação, que 

depende tanto da distância tip-substrato quanto da cinética aparente, foi descrita 

usando aproximações analíticas. A reatividade de superfícies tem sido 

amplamente investigada a partir das curvas de aproximação e os valores das 

constantes de transferência eletrônica podem ser obtidas a partir do ajuste dos 

dados experimentais às aproximações analíticas [7, 16, 76, 81–84]. 

Por ser uma técnica que envolve o escaneamento de superfícies, a SECM 

possibilita a obtenção de uma imagem da reatividade eletroquímica de uma 

superfície em estudo. Para isso, o equipamento realiza um conjunto de 

varreduras lineares sucessivas, mapeando toda a extensão de uma área 
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selecionada do plano (x, y) do substrato, sob uma altura (z) constante. Ao final, 

todas as varreduras são reunidas para compor uma imagem com dados reais, 

ponto a ponto, ou interpolados para uma imagem suavizada [77]. 

No que diz respeito às imagens, um ponto bastante importante é o tamanho 

do pixel. Para exemplificar esta questão, uma amostra teste foi utilizada como 

substrato, sendo que a área selecionada para o mapeamento compreendeu toda 

região exibida pela Figura 8 A. Foram realizadas duas imagens utilizando 

tamanhos de pixels diferentes para demonstrar a influência deste efeito. As 

Figura 8 B e C apresentam as imagens obtidas com pixels de 50 μm e 25 μm, 

respectivamente. 

 
Figura 8 – A) Imagem ótica de uma placa com trilhas de ouro (amostra teste). Imagens de SECM da 
amostra teste obtida utilizando microeletrodo de Pt (r = 12,5 μm, d = 25 μm e Etip = - 0,2 V), em solução 
aquosa de ferricianeto de potássio 10 mmol L-1, com pixel de 50 μm x 50 μm  (B) e 25 μm x 25 μm (C). 
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Em ambas as imagens é possível identificar a presença dos componentes 

em ouro do substrato, os quais estão associados ao intenso aumento de corrente 

medida pelo microeletrodo (feedback positivo). Os contornos coincidem em 

forma e dimensões, no entanto é visível a diferença na resolução das imagens. 

Isso porque, assim como em uma foto, quanto maior a quantidade de pixels mais 

bem definida e nítida será a imagem. Ou seja, ao diminuir o tamanho do pixel (e, 

consequentemente, aumentar sua densidade) a quantidade de informações 

captadas pelo microeletrodo será maior, adquirindo assim melhores resoluções 

de imagem. 

Vale ressaltar que a resolução espacial da SECM é completamente 

dependente das dimensões da tip. Dessa forma, a superfície da região eletródica 

do microeletrodo será a menor dimensão possível para a coleta de informações 

eletroquímicas de um substrato. Por este motivo, atualmente são desenvolvidos 

eletrodos cada vez menores na tentativa de aumentar ainda mais o poder de 

resolução desta técnica. 

Outro ponto importante também é que as informações de reatividade e 

topografia são obtidas juntas em um mesmo conjunto de dados e, assim sendo, 

não podem ser facilmente discriminadas. Ou seja, sem a ajuda de alguma outra 

técnica, é impossível afirmar se as alterações no sinal de corrente da tip são 

atribuídas exclusivamente à reatividade ou à topografia do substrato, ou ainda, 

à combinação das duas informações. Diante disso, outras técnicas são 

comumente utilizadas em conjunto com a SECM para eliminar ou ainda 

minimizar os efeitos topográficos do substrato [77]. 

Para todas as situações descritas anteriormente, são registradas medidas 

de corrente e, por essa razão, são válidas para os métodos amperométricos da 
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SECM. No modo potenciométrico SECM, o sinal medido é potencial, e não 

corrente. O uso deste modo oferece várias vantagens, incluindo alta seletividade 

e medidas de espécies não eletroativas ou espécies eletroativas com potenciais 

de redução padrão fora da janela do solvente. Além disso, uma vez que nenhuma 

reação faradaica está ocorrendo ou é necessária, a concentração e o estado de 

oxidação da espécie de analito permanecem inalterados durante a medição [16]. 

Neste modo, o potencial é medido entre um eletrodo íon-seletivo (ISE) e 

um eletrodo de referência externo, conforme descrito na seção 1.2. O potencial 

medido é linearmente dependente logaritmo da atividade do íon de interesse. 

Como tal, a distância tip-substrato não tem influência no sinal medido e é menos 

importante do que em outros modos operacionais (i.e. modo feedback) [16]. 

As sondas potenciométricas não se limitam ao uso de uma membrana íon-

seletiva, mas ainda requerem a presença de um componente capaz de 

diferenciar espécies. Por exemplo, filmes de óxido depositados na superfície de 

um microeletrodo mostraram grande capacidade para monitorar variações locais 

de pH. O modo potenciométrico também é amplamente utilizado para o estudo 

de corrosão in situ. 
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2. Fabricação e caracterização de 

microssensores potenciométricos de 

IrOx para o monitoramento de pH 
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2.1. Introdução 

O pH de uma solução pode ser definido por [31, 85]: 

𝒑𝑯 =  − 𝐥𝐨𝐠  [𝑯 ]                                            [7] 

onde [H+] é a concentração molar de prótons (H+) em solução aquosa. 

Quanto maior a concentração de íons H+ em uma solução, mais ácida essa 

solução é e, portanto, menor será o valor do pH. Uma solução com pH 7 é dita 

neutra, contendo concentrações iguais de íons H+ e hidroxilas (OH-). O valor do 

pH tem efeitos cinéticos e termodinâmicos significativos nas reações 

bioquímicas, uma vez que o H+ reage rapidamente com metabólitos formando 

misturas próximas do equilíbrio de ânions dissociados e formas ácidas não 

dissociadas do metabólito [31, 85]. 

O método mais antigo de medição de pH baseou-se em indicadores 

químicos, como o papel de tornassol, que muda de cor de acordo com a acidez 

da solução. Por exemplo, quando o tornassol é adicionado a uma solução básica, 

ele fica azul, enquanto quando adicionado a uma solução ácida, a cor resultante 

é vermelha [86]. Embora os indicadores de tornassol ainda sejam amplamente 

utilizados em várias áreas, o diagnóstico médico e as necessidades de saúde 

impulsionaram pesquisas por novos sensores de pH miniaturizados, que têm o 

potencial de serem usados in vivo para monitoramento contínuo dos pacientes. 

Embora o conceito de pH tenha sido definido em 1909 por Søren P. L. 

Sørensen, e o eletrodo de quinidrona ter sido bastante utilizado na agricultura e 

nas indústrias para a determinação de pH na década de 1920, foi nos anos 1930 

que Arnold Beckman revolucionou o cenário ao patentear o primeiro pHmetro da 

história, chamado na época de “acid-o-metro” [86]. Este dispositivo foi 
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revolucionário porque foi o primeiro a combinar todo o aparato (amplificador, 

célula eletroquímica, eletrodo, mostradores de calibração, baterias e medidor) 

em um único aparelho. A praticidade e a precisão estabelecida pelo uso do 

pHmetro que, desde sua invenção, já fazia uso de um eletrodo de membrana de 

vidro como sensor, fez com que seu uso se popularizasse rapidamente em 

diversos setores e o tornasse até hoje um dos equipamentos de bancada mais 

indispensáveis de qualquer laboratório. 

Nas últimas décadas [87] tem se observado um esforço considerável em 

termos de desenvolvimento de sensores de pH eletroquímicos 

(potenciométricos, condutivos, capacitivos e resistivos) e não eletroquímicos 

(incluindo calorimétricos e ópticos) para diferentes tipos de aplicações. Os 

métodos eletroquímicos são os mais amplamente utilizados na determinação do 

pH e, dentro desta classe, destacam-se os sensores potenciométricos.  

Em princípio [88], uma medida potenciométrica consiste na determinação 

da força eletromotriz (FEM) em uma célula eletroquímica, composta por um 

eletrodo indicador e um eletrodo de referência. Muitos materiais e configurações 

têm sido investigados para o desenvolvimento de tais sensores. Dentre os 

materiais mais utilizados, podemos destacar os óxidos metálicos (IrOx, ZnO, 

RuO2, Ta2O5, etc), polímeros (PANI, PPy, PVC), hidrogéis, nanorods e 

nanotubos. 

Eletrodos metal-óxido metálico (MMO) idealmente respondem ao pH por 

meio de um equilíbrio envolvendo o metal e seu óxido, sendo que o metal não 

está envolvido no potencial determinante da reação [32, 72]. Estes dispositivos 

apresentam uma intrínseca estabilidade mecânica, são relativamente fáceis de 



55 
 

serem miniaturizados, possuem tempo de resposta rápido e não são propensos 

a interferências químicas [32, 72, 89].  

Em um eletrodo MMO reversível dado por M/MxOyH+(aq), a reação 

determinante para o potencial pode ser apresentada por [32]: 

MxOy  +  2y H+  +  2y e-   ⇄    x M  +  y H2O                   [8] 

Neste caso, o potencial do eletrodo varia linearmente com o pH de acordo 

com [32, 72]: 

𝑬 =   𝑬°𝑴,𝑴𝑶,𝑯  −    𝟐, 𝟑𝟎𝟑 
𝑹𝑻

𝑭
  𝒑𝑯                              [9] 

Onde, E°M, MO, H+ é uma constante que engloba os potencias padrão de 

redução, o produto de solubilidade do óxido metálico e o produto de ionização 

da água.  

GLAB [32], em sua revisão, disponibiliza uma grande variedade de 

sistemas de eletrodos que obedecem a essas propriedades e que podem ser 

utilizados na confecção de eletrodos deste tipo. Dentre eles, os eletrodos de 

óxidos de irídio (IrOx) têm recebido especial atenção recentemente, 

principalmente para aplicações em sistemas biológicos [32, 72, 90]. 

Os eletrodos de óxidos de irídio, em particular, tornam-se bastante atrativos 

para determinações potenciométricas por apresentarem (i) potencial estável em 

soluções aquosas em uma ampla faixa de temperatura e pressão, (ii) uma 

grande faixa de resposta ao pH, (iii) resposta rápida, (iv) uma baixa 

sensibilidades a interferência redox e (v) não serem sensíveis à agitação [90–

93]. 
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Irídio metálico é necessário como substrato para formar filmes anódicos de 

óxido de irídio, os chamados AIROF’s (do inglês, anodic iridium oxide films). 

Contudo, com 83 elementos mais abundantes, o irídio é um elemento raro e caro 

[94, 95]. A conversão total de filmes finos de irídio em alguns substratos reduziria 

a quantidade de irídio necessário e reduziria parcialmente este problema. Desta 

forma, em 1987 Yoshino et al. apresentaram um método para eletrodepositar 

filmes de óxido de irídio (EIROF, do inglês Electrodeposited iridium oxide films) 

em diferentes substratos [96]. Dois anos mais tarde, um procedimento otimizado 

foi publicado por Yamanaka [97].  

O interesse pelo óxido de irídio para aplicações eletroquímicas diminuiu em 

favor de materiais mais baratos, como a polianilina. Contudo, o método de 

Yamanaka e suas variações continuam a ser os meios mais comuns para a 

preparação de EIROF’s [89, 97, 98]. O uso de EIROF’s como eletrodos 

indicadores tem demonstrado resultados bastante satisfatórios na determinação 

do pH de amostras biológicas e em algumas aplicações in vivo, fazendo dele o 

sensor de pH mais investigado nesta área. Além disso, o fato de diferentes 

grupos de pesquisa em todo o mundo relatarem repetidamente suas excelentes 

propriedades e resultados na determinação de pH é uma prova de seu potencial. 
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2.2. Objetivos 

O objetivo deste capítulo foi o desenvolvimento e caracterização de um 

microssensor para o monitoramento da concentração de íons H+ à base de 

óxidos de irídio, visando a aplicação destes dispositivos em estudos in vivo. 

 

2.3. Parte Experimental 

2.3.1. Reagentes e Soluções 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas a partir de reagentes 

disponíveis comercialmente e de grau de pureza analítica, dissolvidos em água 

desionizada processada pelo sistema de purificação Nanopure Infinity (ultrapure 

water system, Barnstead, 18 MΩ cm). 

 

2.3.2. Instrumentação 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados utilizando um 

bipotenciostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm, Utrecht, Holanda), interfaciado 

com o software NOVA 1.11 para aquisição dos dados. O desenvolvimento e 

aplicação do dispositivo envolveu a realização de medidas voltamétricas, 

amperométricas e potenciométricas. Desta forma, diferentes configurações de 

célula eletroquímica foram empregadas ao longo do estudo. Assim, as seções 

seguintes apresentam os procedimentos realizados, bem como a configuração 

de célula empregada em cada estudo. 
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2.3.3. Fabricação dos microeletrodos para aplicações em SECM 

O preparo de microfibras encapsuladas em vidro com diâmetros em 

dimensões micrométricas foi realizado a partir de um procedimento desenvolvido 

pelo nosso grupo de pesquisa [4]. O procedimento conta com o emprego de um 

puxador de pipeta com sistema de aquecimento a laser (Micropipette Puller P - 

2000). A Figura 9 mostra uma representação esquemática do processo de 

fabricação de microeletrodos desenvolvido pelo LSEME.  

 

Figura 9 – Representação esquemática das etapas do processo de fabricação de microeletrodos de disco 
utilizando o equipamento Micropipette Puller para aplicações em SECM. Fonte: Adaptado de [4]. 

 

Em resumo, o equipamento realiza um rápido e reprodutível aquecimento 

local no conjunto capilar/microfibra, possibilitando que este seja puxado e 

selado, resultando em microeletrodos de disco cujo diâmetro possui dimensões 

da ordem de alguns micrômetros [37]. A microfibra dentro do capilar é então 

soldada a um fio de cobre com a ajuda de um pedaço de fio de índio, fazendo o 

contato elétrico. Para a fabricação dos microeletrodos, são utilizados capilares 

de borossilicato (O.D. 1 mm, I.D. 0,5 mm e 10 cm de comprimento, Sutter 

Instrument Company®) e microfibras de ouro (r = 25 μm). A Figura 10 exibe um 

esquema de um microeletrodo assim fabricado. 
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Figura 10 – Representação esquemática do microeletrodo de ouro. 

 

O funcionamento dos microeletrodos foi testado em solução de K3Fe(CN)6 

(Sigma®), cujo comportamento eletroquímico é amplamente conhecido [3, 99, 

100]. O registro de voltamogramas cíclicos nesta solução possibilita a verificação 

de infiltrações no corpo do microeletrodo, bem como o cálculo do raio destes 

dispositivos. 

 

2.3.4. Preparo da Solução Modificadora 

A fabricação de sensores de Au/IrOx envolve a deposição de um filme de 

óxido de irídio na superfície dos microeletrodos de ouro, a partir de uma solução 

do complexo [Ir(C2O4)(OH)4]2-. O preparo desta solução inicia-se pela 

dissolução de 0,4 mmol de [IrCl6]2- em 100 mL de água deionizada, seguida da 
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adição de 2 mL de H2O2 30% (m/m). Esta solução permaneceu em agitação por 

30 min e, em seguida, 0,5 g de C2H2O4 anidro foram adicionados à solução, que 

ainda permaneceu em agitação por mais 10 min.  

Após a agitação, o pH da solução foi ajustado para 10,5 com K2CO3, 

resultando em uma solução de coloração amarelada [63]. A solução permaneceu 

sobre a bancada, em temperatura ambiente, até que atingisse uma coloração 

roxa (cerca de 7 dias), indicando a formação do complexo de irídio. As alterações 

ocorridas nesta solução foram acompanhadas por meio de registros diários de 

espectros na região do visível (400 a 800 nm), utilizando um espectrofotômetro 

UV-Vis (modelo U-3000, Hitachi, Tokyo, Japão).  

Concluído o preparo, quando não estava em uso a solução foi estocada em 

frasco de plástico recoberto com papel alumínio e mantida em geladeira. 

 

2.3.5. Fabricação e caracterização dos sensores de Au/IrOx 

Os sensores de Au/IrOx foram desenvolvidos a partir dos microeletrodos de 

ouro adaptando-se protocolos descritos na literatura [63, 89, 97]. Assim, o 

procedimento de eletrodeposição do filme de IrOx é constituído de duas etapas 

e realizado em solução aquosa de [Ir(C2O4)(OH)4]2- pH(10,5): 

i) O primeiro passo envolve a eletrodeposição de um filme de IrO2 na 

superfície da microfibra de ouro aplicando-se um potencial fixo de 0,8 V 

(vs Ag|AgCl,KCl sat.) por 600 s.  

ii) O filme eletrodepositado sobre a superfície do ouro foi submetido 

então a pelo menos 100 ciclos voltamétricos (0 a 1 V vs Ag|AgCl,KCl sat.) a 

100 mV s-1. 
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O comportamento voltamétrico do sensor foi avaliado por meio do registro 

de voltamogramas cíclicos de 0 a 0,5 V (vs Ag|AgCl,KCl sat.) a 50 mV s-1, em 

solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Para demonstrar a eficiência 

do procedimento de eletrodeposição estes registros foram realizados antes (com 

microeletrodo polido) e após a execução do protocolo de eletrodeposição. 

Polimentos e a utilização do sensor em soluções abrasivas foram evitados 

a fim de manter a integridade do filme eletrodepositado na superfície dos 

microeletrodos. Desta forma, quando necessária, a limpeza da superfície destes 

dispositivos foi realizada eletroquimicamente por meio do registro de uma série 

de voltamogramas cíclicos em solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,01 mol L-1 (pH 

7,0). Além disso, quando não estava sendo utilizado, o sensor de Au/IrOx foi 

armazenado em solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,01 mol L-1 (pH 7,0). 

 Todos os registros voltamétricos foram realizados empregando-se uma 

célula eletroquímica convencional com sistema de três eletrodos. Sendo assim, 

o microeletrodo de ouro foi disposto como eletrodos de trabalho, um fio de platina 

foi utilizado como eletrodo de auxiliar, e como eletrodo de referência foi usado 

um eletrodo de Ag|AgCl|KCl(sat). 

 

 

2.3.6. Ensaios potenciométricos envolvendo sensores de Au/IrOx 

A resposta ao pH dos sensores de Au/IrOx foi avaliada por meio de medidas 

de potencial de circuito aberto (OCP, do inglês open circuit potential). Estes 

estudos envolveram a utilização das células eletroquímicas sob um sistema de 

dois eletrodos, sendo que o potencial observado nos sensores (eletrodo 

indicador) foi medido em relação a um eletrodo de referência de Ag|AgCl|KCl(sat). 
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Antes da utilização, estes dispositivos foram devidamente calibrados em 

solução tampão fosfato numa faixa de pH de 4 a 9. As curvas potenciométricas 

obtidas com a calibração foram utilizadas como referência para os valores de 

potencial obtidos para as amostras reais que, desta forma, tiveram seu pH 

determinado. 

Durante as medições, os sensores eram inseridos na solução e um tempo 

de 20 s era esperado para a estabilização do potencial. Em seguida, o registro 

do potencial era realizado por 60 s e, para a determinação do pH, a média destes 

valores foi utilizada. Todas as soluções utilizadas neste estudo tiveram seu pH 

medido com eletrodo de vidro para comparação com os valores obtidos com o 

sensor de Au/IrOx, exceto a amostra de sangue, a qual teve seu pH medido por 

meio da técnica de gasometria arterial [101, 102]. 

 

2.4. Resultados e Discussões 

2.4.1. Estudo da solução modificadora 

Na literatura é possível encontrar uma grande variedade de métodos para 

a obtenção de óxidos de irídio [96, 97, 110–114, 98, 103–109]. No entanto, para 

este trabalho foi escolhida uma solução de deposição que foi descrita pela 

primeira vez por Yamanaka e modificada por Marzouk [97, 98]. Na literatura esta 

solução, ou versões dela, é a mais amplamente utilizada no desenvolvimento de 

EIROF’s, mas apesar disso verifica-se que pouco estudo foi dedicado à solução 

propriamente dita. 

No trabalho original, o componente ativo, durante a deposição de óxido de 

irídio, foi proposto como um complexo de irídio e oxalato [97]. Elsen et al. 
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propuseram uma rede polimérica de óxido de irídio hidrolisado como precursor 

dos filmes de óxido de irídio [89, 108]. Já Steegstra e Ahlberg descrevem que, 

sob condições alcalinas, o H2O2 assume o papel de agente oxidante do ligante 

cloreto, que é ainda reforçado pela presença de carbonato [115]. Segundo eles, 

o ácido gálico funciona apenas como um redutor do Ir(IV) para Ir(III), enquanto 

que a adição do H2O2 juntamente com a alteração do pH da solução, produz uma 

hidrólise básica formando espécies hidroxiladas de irídio (E°[𝐼𝑟(𝑂𝐻) ] /  = -0,56 

V vs Ag|AgCl,KCl sat.), as quais possuem potencial redox muito menor que os 

complexos aquo-halo (E°[𝐼𝑟𝐶𝑙 ] /  = 0,87 V vs Ag|AgCl,KCl sat.).  

Embora ainda haja discordâncias quanto ao verdadeiro agente oxidante 

presente na solução modificadora, existe um consenso quanto à necessidade do 

envelhecimento da solução antes do seu uso. Isto porque é durante este 

envelhecimento que é realizada a troca dos ligantes cloretos pelos grupos 

oxalato e hidroxila. Petit e Plichon usaram a absorbância em 580 nm para 

determinar quando a solução estaria adequada para a deposição [61]. Eles 

verificaram que, à temperatura ambiente, o processo de envelhecimento leva no 

mínimo 2 dias. Entretanto, Marzouk et al. demonstraram que o uso de uma etapa 

de aquecimento pode reduzir este tempo para 15 min [98]. 

O envelhecimento da solução modificadora preparada para este estudo foi 

acompanhado por espectrofotometria na região do visível e a Figura 11 traz os 

resultados. Como pode ser observado, durante a etapa de envelhecimento a 

absorbância por volta de 570 nm se desenvolve à medida que a coloração da 

solução passa de amarelo para azul/lilás.  
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Figura 11 – Espectro na região do visível para o envelhecimento da solução modificadora. 

 

Estes resultados coincidem com os reportados na literatura [61, 98, 115], 

apesar do pequeno deslocamento no valor para a absorbância máxima. Marzouk 

relata que a velocidade com que a coloração azul se desenvolve é duplicada na 

presença de H2O2 [98]. Isto indica que o H2O2 promove a formação de complexos 

ou oxihidróxidos de Ir(IV), que estão associados com a cor azul [116–118].  

O aumento da intensidade da absorção em 570 nm só começou a ser observado 

a partir do terceiro dia e passa a ser significativo após o quinto dia. Desta forma, 

o sexto dia foi selecionado como ótimo para garantir que a solução está pronta 

para uso na eletrodeposição. Esta solução foi armazenada em geladeira e pôde 

ser utilizada por seis meses. 

 

2.5. Caracterização dos microeletrodos 

Após a fabricação dos microeletrodos é importante avaliar o funcionamento 

destes dispositivos para verificar se eles operam de acordo com o esperado. 
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Uma maneira simples e rápida de se obter tal informação é a partir do registro 

de voltamogramas cíclicos em solução aquosa contendo uma espécie eletroativa 

de comportamento eletroquímico reversível conhecido. A espécie eletroativa 

mais utilizada para testes desta natureza é o ferricianeto [8–10, 15]. 

Assim, os microeletrodos construídos tiveram seu funcionamento testado 

em solução aquosa de ferricianeto de potássio 20 mmol L-1 e a Figura 12 

apresenta os resultados. Como pode ser observado na figura, os voltamogramas 

apresentam perfil sigmoidal com patamar de corrente, conhecida como corrente 

limite do estado estacionário, a qual é dependente apenas do processo de 

difusão das espécies em solução até a superfície do eletrodo. Verifica-se 

também que a histerese exibida nos voltamogramas é baixa, porém, como 

previsto, este é um parâmetro que é mais relevante com o aumento do raio do 

dispositivo. 

O raio dos microeletrodos foi calculado segundo a Equação 1, que 

descreve a corrente limite do estado estacionário para um processo com 

transporte de massa controlado por difusão. A equação anuncia que a corrente 

limite do estado estacionário será tão maior quanto maior for o raio do 

microeletrodo para uma determinada concentração da espécie eletroativa. Por 

este motivo, a diferença nos valores de corrente limite obtidos nos 

voltamogramas revela microeletrodos com tamanhos diferentes.  
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Figura 12 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 20 mmol L-1 em KCl 0,1 
mol L-1 empregando velocidade de varredura de 50 mV s-1 e utilizando microeletrodos de ouro.                           

 

Esta diferença se deve ao fato de que, como já descrito anteriormente, 

durante o processo de fabricação de microeletrodos na Micropipette Puller 

ocorre um afinamento seguido de um estiramento do conjunto microfibra/capilar 

[4, 37]. Por consequência, dependendo do protocolo utilizado na fabricação 

destes dispositivos, eles podem apresentar raios diferentes e menores que as 

microfibras que lhes deram origem. No exemplo da Figura 12, todos os 

dispositivos foram obtidos a partir de uma microfibra de ouro com 12,5 µm de 

raio, no entanto os diferentes parâmetros ajustados no puxador de micropipetas 

conduziram a dispositivos com tamanhos diferentes. 

A programação dos parâmetros na puller permite a fabricação de 

micropipetas de diferentes tamanhos, que vai atender às necessidades da 

aplicação, mas de forma muito reprodutível (Figura 13). Os puxadores de pipeta 

a laser têm possibilitado a obtenção de dispositivos cujo tamanho e RG são de 

ordem nanométrica, propiciando um significativo ganho em resolução espacial 

nos estudos de SECM [13, 14, 119–124]. 
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Figura 13 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 20 mmol L-1 em KCl 0,1 
mol L-1 empregando velocidade de varredura de 50 mV s-1 e utilizando diferentes microeletrodos de platina 
fabricados a partir do mesmo conjunto de parâmetros. 

 

2.5.1. Eletrodeposição de filmes de IrOx 

Diferentes métodos de eletrodeposição de filmes de óxido de irídio podem 

ser encontrados na literatura [14, 61, 63, 89, 97, 98, 125]. Dentre eles, a 

deposição galvanostática demonstrou ser a menos indicada, já que pode 

fornecer filmes frágeis, que podem ser facilmente danificados [63, 97, 125]. 

Yamanaka descreveu um tratamento térmico a 100°C para obter filmes mais 

resistentes [97], mas tal tratamento não foi possível no presente trabalho, uma 

vez que poderia causar danos à estrutura dos microeletrodos. 

A deposição potenciostática fornece resultado mais reprodutível do que a 

galvanostática, mas os filmes permaneceram frágeis [115, 126, 127]. Elsen et al 

observaram que os filmes produzidos por voltametria cíclica e por aplicação de 

pulsos são mais compactos e duráveis [89]. Santos et al. reportaram a obtenção 

de filmes de óxido de irídio mais robustos e reprodutíveis a partir de um 
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procedimento feito em duas etapas: uma potenciostática e outra baseada no 

registro de alguns voltamogramas cíclicos [63]. 

Assim, para dar início ao estudo da deposição foi registrado um 

voltamograma cíclico em solução tampão fosfato (pH 7,0) utilizando 

microeletrodo de ouro e a Figura 14 apresenta o resultado. 

 

Figura 14 – Voltamograma cíclico registrado em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0) utilizando 
microeletrodo de ouro (r = 2,5 µm) e v = 100 mV s-1. 

 

A Figura 14 exibe o perfil voltamétrico da solução tampão fosfato sobre a 

superfície do ouro. Nenhum sinal faradaico foi observado na faixa de potencial 

do estudo, além da corrente capacitiva. 

Adaptando-se o protocolo desenvolvido por Santos et al. [63], o filme de 

IrOx foi então eletrodepositado na superfície do microeletrodo de ouro. A Figura 

15 exibe o resultado referente ao registro dos voltamogramas cíclicos. 
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Figura 15 -  Voltamogramas registrados em solução aquosa de [Ir(C2O4)(OH)4]2- pH(10,5), utilizando 
microeletrodo de ouro (r = 2,5 μm), a 100 mV s-1. Foram registrados 100 ciclos, dos quais são exibidos 1 
em cada 10. 

 

Pela figura, observa-se o rápido crescimento do filme dado pelo aumento 

da intensidade da corrente e pela presença de dois processos de oxidação e 

redução referentes às espécies de Ir(IV) e Ir(III). Segundo a literatura [63, 128], 

a série de voltamogramas tem por objetivo aumentar a quantidade de IrOx 

depositada na superfície do ouro, além de favorecer a formação de um sistema 

misto de óxidos de Ir(IV)/Ir(III), sensíveis a mudanças no pH do meio. Além disso, 

este procedimento garante a formação de um filme com maior cristalinidade e 

estabilidade, de maneira que a cobertura da superfície de ouro pelo filme, assim 

como sua distribuição, vai depender do número de ciclos registrados. 

Apesar de ainda não estar muito bem estabelecido na literatura o 

mecanismo da formação deste filme, a reação mais aceita pode ser descrita pela 

Equação 10 [63, 97, 129]: 
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[𝑰𝒓(𝑪𝑶𝑶)𝟐(𝑶𝑯)𝟒](𝒂𝒒)
𝟐   →   𝑰𝒓𝑶𝟐(𝒔)  +   𝟐𝑪𝑶𝟐(𝒈)  +   𝟐𝑯𝟐𝑶 +   𝟐𝒆      [10] 

na qual o ligante oxalato é oxidado para formar CO2, conduzindo à deposição de 

um filme de óxido de irídio hidratado. 

Para avaliar a eficiência do procedimento de deposição, foi registrado um 

voltamograma em solução tampão fosfato (pH 7,0) utilizando o microeletrodo de 

ouro modificado com o filme de IrOx. A Figura 16 apresenta o resultado. 

 

Figura 16 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução tampão fosfato 0,01 mol L-1 (pH 7,0),                           
v = 100 mV s-1, empregando o microeletrodo de ouro antes e após o protocolo de deposição. 

 

Pela figura, observa-se a grande diferença na intensidade dos valores de 

corrente obtidos nos dois registros. Além disso, no voltamograma registrado 

após a modificação da superfície do ouro verifica-se a presença de um pico 

anódico devido à oxidação do Ir(III) a Ir(IV), assim como um pico catódico 

referente ao processo inverso. Ambos os fatos evidenciam o sucesso obtido com 

o procedimento de eletrodeposição. 
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A partir da densidade de carga envolvida no pico catódico e assumindo um 

fator de 7,8×10-7 mol cm-2 µm-1 para a densidade média de IrOx em uma 

determinada superfície [63], a espessura do filme encontrada para esta 

deposição foi de 0,91 µm. O filme produzido foi observado em microscópio óptico 

e verificou-se que o procedimento realizado permitiu a completa cobertura da 

superfície de ouro. 

Com o intuito de avaliar a sensibilidade do dispositivo desenvolvido ao pH, 

foram realizadas medidas de potencial de circuito aberto em solução de fosfato 

0,01 mol L-1 com diferentes valores de pH. A Figura 17 exibe o resultado. 

 

Figura 17 – Medidas de potencial de circuito aberto registradas com o sensor de Au/IrOx em solução 
aquosa de fosfato 0,01 mol L-1 em diferentes valores de pH. 

 

Pela figura, pode-se verificar que diferentes valores de pH resultaram em 

valores de potencial diferentes, de maneira que quanto menor o valor do pH do 

meio, maior foi o potencial observado. Esta dependência está relacionada com 

o processo redox que governa a resposta do sensor de Au/IrOx, dado pela 

Equação 11 [63, 130, 131]: 

[11] 

pH: 
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𝟐 [𝑰𝒓𝑶𝟐(𝑶𝑯)𝟐 𝒙(𝟐 + 𝒙)𝑯𝟐𝑶](𝟐 𝒙) + (𝟑 − 𝟐𝒙)𝑯 + 𝟐𝒆   

⇌    [𝑰𝒓𝟐𝑶𝟑(𝑶𝑯)𝟑 . 𝟑𝑯𝟐𝑶]𝟑 + 𝟑𝑯𝟐𝑶 

 

Portanto, o potencial redox pode ser expresso como indicado abaixo: 

𝑬 = 𝑬𝟎 −
𝟐, 𝟑𝟎𝟑𝑹𝑻 (𝟑 − 𝟐𝒙)

𝟐𝑭
 𝒑𝑯 =  𝑬𝟎 −

𝟓𝟗 (𝟑 − 𝟐𝒙)

𝟐
 𝒑𝑯                   [𝟏𝟐]   

onde: E = potencial redox (mV); E° = potencial padrão do eletrodo (mV); R = 

constante universal dos gases ideais (8,314 J K-1 mol-1); T = temperatura (K); F = 
constante de Faraday (96485 C mol-1); x = valor entre 0 e 2 [62] 

 

Assim, pela Equação 12 é fácil deduzir que um slope de 59 mV pH-1 é 

esperado para um valor de x = 0,5, onde o número de elétrons transferidos na 

Equação 11 é equivalente ao número de prótons. Da mesma forma, quando x = 

0 o slope obtido será de 88,5 mV pH-1 e teremos uma relação de 3 prótons para 

2 elétrons envolvidos na reação. A diferença na sensibilidade é atribuída a um 

potencial misto de dois diferentes estados de oxihidróxido para os filmes de óxido 

de irídio. 

Construindo um gráfico dos valores obtidos para o potencial em relação ao 

pH do meio, é possível avaliar com maior critério esta relação. A Figura 18 

apresenta uma curva potenciométrica obtida a partir dos dados da Figura 17. 
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Figura 18 – Calibração potenciométrica do sensor de Au/IrOx. 

 

Pode-se observar que o sensor desenvolvido apresentou uma resposta 

linear em relação ao pH do meio, em toda a faixa de pH envolvida no estudo. 

Como visto, o sensor de Au/IrOx exibe uma resposta ao pH super-Nernstiana 

que, segundo a literatura, pode apresentar inclinações variando de -59 a -90 mV 

por unidade de pH, à temperatura ambiente [63, 89]. Explicações para este 

comportamento super-Nernstiano podem ser encontradas nas propriedades 

ácido-base dos dois óxidos envolvidos [122, 123]. Como pode ser deduzido da 

Equação 11, a resposta ao pH dependerá da acidez relativa destes óxidos e, 

desta forma, considerando que o aumento da acidez está relacionado com o 

estado de oxidação dos complexos em solução e dos óxidos em superfície, uma 

resposta superior a 60 mV por unidade de pH pode ser esperada [126, 127]. 

Experimentos envolvendo microeletrodos de platina também foram 

conduzidos. A platina permitiu a deposição dos filmes e os sensores de IrOx 

desenvolvidos com ela apresentaram boa resposta ao pH. No entanto, a 

aderência do filme na superfície da platina foi bem inferior em relação ao ouro. 
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Por este motivo, apenas os microeletrodos de ouro foram utilizados no 

desenvolvimento dos sensores. 

O protocolo desenvolvido em duas etapas forneceu filmes robustos e 

reprodutíveis de cor azulada, característica de filmes de IrOx, e que 

apresentaram resposta super-Nernstiana frente às alterações do pH do meio. 

Além disso, a escolha da voltametria cíclica como o método padrão mostrou ser 

bastante conveniente para a eletrodeposição do filme, já que os voltamogramas 

podem ser usados para monitorar o crescimento do filme. 

 

2.5.2. Caracterização e aplicação dos sensores de Au/IrOx 

Como já discutido na seção anterior, a cobertura da superfície de ouro pelo 

filme e sua distribuição dependem do número de ciclos registrados na segunda 

etapa do protocolo de deposição. Assim, com o intuito de avaliar melhor este 

efeito, foram construídos sensores de Au/IrOx variando o número de 

voltamogramas cíclicos.  

A Figura 19 exibe os voltamogramas obtidos em solução tampão fosfato 0,01 

mol L-1 (pH 7,0) utilizando os sensores de Au/IrOx fabricados em diferentes 

condições. 
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Figura 19 – Voltamogramas registrados em solução aquosa de tampão fosfato 0,01 mol L-1 (pH7,0), a   100 
mV s-1, com os sensores de Au/IrOx fabricados em diferentes condições. 

 

Pela figura, verifica-se que diferentes intensidades de corrente foram 

obtidas em cada registro, demostrando que cada dispositivo construído 

apresentou uma quantidade diferente de IrOx depositado sobre a superfície de 

ouro. Para visualizar melhor este efeito, foi construída a Tabela 1 a partir da 

densidade de carga envolvida no pico catódico de cada voltamograma e da 

calibração destes dispositivos em solução tampão fosfato (pH’s 4,0; 7,0; 9,0). 

Tabela 1 – Parâmetros do filme de IrOx obtidos a partir dos dados da Figura 19. 

Número de 
ciclos 

Quantidade de IrOx 
(mol cm-2) 

Espessura do filme 
(µm) 

Slope 
(mV pH-1) 

10 6,52 10-8 0,08 69 

30 2,19 10-7 0,28 71 

50 6,20 10-7 0,80 77 

100 7,07 10-7 0,91 78 
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Pelos dados da Tabela 1 verifica-se que, de fato, tanto a quantidade de IrOx 

quanto a espessura do filme depositados aumentam com o número de ciclos 

registrados. Além disso, observa-se também que este aumento é pouco 

significativo quando comparamos os dispositivos construídos a partir de 50 e de 

100 ciclos. Verifica-se também que todos demonstraram comportamento super-

Nernstiano, apesar do sensor construído a partir de 50 ciclos ter sido 

ligeiramente mais sensível ao pH. Todos estes dispositivos tiveram suas 

superfícies visualizadas em microscópio óptico e foi observado que o completo 

recobrimento da microfibra de ouro pelo filme de IrOx só foi atingido a partir do 

registro de 30 ciclos. 

As curvas potenciométricas em tampão fosfato 0,01 mol L-1 (Figura 18) 

foram adotadas como método de calibração para os sensores e a equação da 

reta foi utilizada no cálculo do pH a partir do potencial medido. Desta forma, uma 

titulação potenciométrica foi realizada com o intuito de avaliar o tempo de 

resposta do sensor de Au/IrOx às mudanças de pH, bem como a capacidade do 

dispositivo em detectar pequenas variações no pH do meio. A faixa de pH 

selecionada para o estudo foi de 6,5 a 7,5 e as alterações foram acompanhadas 

com o auxílio do pHmetro enquanto medidas de potencial de circuito aberto 

foram registradas com o sensor de Au/IrOx. A Figura 20 A exibe o resultado. 
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Figura 20 – A) Medida de potencial de circuito aberto registrada com o sensor de Au/IrOx em solução 
tampão fosfato 0,01 mol L-1 em diferentes valores de pH. Nos retângulos vermelhos são exibidos os valores 
de pH medidos com o pHmetro. Inset: Equação da calibração do sensor. B) Correlação entre os valores de 
pH obtidos com o sensor de Au/IrOx e os valores de pH obtidos com o pHmetro. 

 

Nota-se que o dispositivo respondeu de maneira bastante adequada às 

alterações de pH provocadas no meio, fornecendo uma resposta rápida e 

estável. Além disso, como é possível observar pela Figura 20 B, os valores de 

pH fornecidos pelo dispositivo exibiram uma ótima correlação com os valores 

medidos com o pHmetro. Tais observações sugerem que o dispositivo em 

questão apresenta características promissoras para o uso no monitoramento de 

pH.  

Estes dispositivos foram então aplicados a amostras mais complexas, tais 

como urina sintética, suco de limão, DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s 

medium, meio de cultura sintético complexo) e sangue. A Tabela 2 exibe os 

resultados e por meio dela verifica-se que o sensor de Au/IrOx apresentou 

resultados satisfatórios em relação aos valores de referência. 

 

 

A B 
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Tabela 2 – Comparação entre os valores de pH medido com eletrodo de vidro ou por gasometria 
(sangue) e os valores obtidos com os sensores de Au/IrOx, para diferentes amostras. 

Amostra 
pH  

(Referência) 
pH  

(Sensor Au/IrOx) 

Suco de limão 2,37 2,50 (± 0,08) 

Urina sintética 6,06 5,76 (± 0,02) 

Urina + NaOH 6,73 6,38 (± 0,03) 

DMEM 8,49 8,76 (± 0,07) 

DMEN + CH3COOH 4,17 4,63 (± 0,09) 

Sangue 6,88 7,1 (± 0,1) 

 

Por fim, foi realizado um estudo com o intuito de verificar o tempo de 

resposta do dispositivo em meios complexos. Inicialmente, foi utilizada uma 

amostra de urina sintética a qual teve seu pH alterado pela adição de uma 

alíquota de solução de NaOH 0,5 mol L-1. O monitoramento do pH da solução foi 

realizado sob agitação, utilizando o sensor de Au/IrOx e um eletrodo de vidro, 

durante todo o processo. De maneira semelhante, o pH de uma solução de 

DMEM foi monitorado enquanto adições de solução de NaOH 0,1 mol L-1 e 

H2SO4 0,5 mol L-1 foram feitas.  

Pela Figura 21 verifica-se que, apesar da ligeira diferença entre os valores 

absolutos de pH, em ambos os experimentos o sensor claramente acompanha 

as alterações de pH provocadas nos meios. Além disso, verifica-se também que 

o sensor não apresenta efeito de memória, mesmo em meios complexos como 

a solução DMEM. 
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Figura 21 – Monitoramento de pH obtido com o sensor de Au/IrOx em: A) urina sintética; B) DMEM. Nos 
retângulos vermelhos são exibidos os valores pH medidos com o pHmetro. 

 

Pela figura também é possível observar que o dispositivo apresentou uma 

rápida resposta à alteração no pH em ambos os experimentos. O tempo total 

para a resposta (mudança inicial até a estabilização do potencial) foi inferior a 5 

s, o que é considerado bastante rápido para dispositivos desta natureza. Na 

literatura [89, 90, 98, 132], verifica-se que em média os EIROF’s exibem tempos 

de respostas superior a 10 s. Isto mostra que o dispositivo desenvolvido é 

bastante eficiente para o monitoramento do pH em tempo real. 

 

 



80 
 

2.6. Conclusões 

Ante o exposto, nota-se que a técnica adotada para a fabricação dos 

microeletrodos forneceu resultados bastante satisfatórios. Isso porque ela 

possibilitou a construção de dispositivos com tamanho da ordem micrométrica e 

eficiência no transporte de massa, de forma simples e reprodutível. 

O estudo elaborado com a solução modificadora permitiu constatar que o 

tempo de envelhecimento da solução é crucial para o desenvolvimento dos 

filmes de IrOx. Como visto, o composto de Irídio leva cerca de 6 dias para realizar 

a troca dos ligantes e, nesta condição, a solução pode ser empregada para a 

eletrodeposição do filme. Além disso, tanto a solução quanto o procedimento 

utilizado para o desenvolvimento dos EIROF’s foram bastante adequados, 

fornecendo dispositivos sensíveis ao pH e com resposta super-Nernstiana. 

A melhor condição encontrada para a fabricação destes dispositivos foi a 

eletrodeposição feita pela aplicação 0,8 V (vs Ag|AgCl,KCl sat.) por 600 s, seguido 

do registro de 50 voltamogramas cíclicos. Esta metodologia possibilitou a 

obtenção de filmes robustos, estáveis e sensíveis à variação de pH do meio. 

Além disso, o dispositivo também apresentou uma ampla faixa de trabalho (de 

pH 2 a 10), resposta rápida (< 10 s), estável e sensível a pequenas variações de 

pH (0,1 unidade), possibilitando a determinação em meios complexos como 

sangue, urina sintética e o meio de cultura DMEM. 

Por fim, os sensores de IrOx apresentaram atributos extremamente 

promissores para o uso no monitoramento do pH em tempo real, tendo potencial 

de ser uma ferramenta importante no estudo de sistemas complexos como meios 

biológicos. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uso de microssensores Au/IrOx 

no monitoramento do pH de 

amostras biológicas 
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3.1. Introdução 

O pH é um dos parâmetros mais importantes para a caracterização das 

propriedades químicas de meios aquosos, principalmente quando se trata de 

sistemas biológicos. Eletrodos de membrana de vidro são os dispositivos mais 

amplamente utilizados na determinação deste parâmetro. Contudo, estes 

dispositivos apresentam certas desvantagens para aplicações biomédicas e 

fisiológicas, como tempos de resposta lentos, alta impedância, fragilidade 

mecânica, necessidade de recalibração frequente e vulnerabilidade à 

incrustação da membrana com consequente perda de exatidão e precisão [133]. 

Assim, os eletrodos de óxidos metálicos surgiram como uma das alternativas 

para contornar tais adversidades. 

Diversos óxidos metálicos em estado sólido foram investigados para uso 

como eletrodos na detecção de pH [104, 134, 135] incluindo PtO2, IrOx, RuO2, 

OsO2, Ta2O5, RhO2, TiO2 e SnO2. Normalmente, a sensibilidade ao pH, 

seletividade, faixa de trabalho e histerese são parâmetros utilizados como 

indicadores de desempenho para estes dispositivos. Sensores à base de IrOx, 

RuO2 e SnO2 têm demonstrado especial vantagem de desempenho em 

aplicações biológicas. 

A atividade da maioria das proteínas é afetada por pequenas mudanças na 

concentração de prótons, e existem vários mecanismos celulares que regulam 

cautelosamente o valor do pH dentro e fora da célula [136]. Isso faz com que o 

pH seja um importante modulador das funções celulares. Consequentemente, o 

monitoramento do pH com alta resolução espacial pode ajudar a elucidar muitos 

processos fisiológicos ou patogênicos que ocorrem em ambientes celulares. 

Valores de pH relativamente baixos foram encontrados no tecido tumoral, e isso 
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é amplamente utilizado para entrega controlada de drogas [137]. Na escala 

microscópica, o pH local afeta drasticamente as atividades vitais das células, 

organelas celulares e enzimas. Após a intervenção terapêutica, a entrega, 

absorção e eficácia farmacológica dos medicamentos podem ser alteradas pela 

mudança no pH local. Portanto, medições de pH in vivo endereçadas espacial e 

temporalmente são de considerável interesse clínico. 

Dentro deste contexto, este Capítulo apresentará a aplicação de 

microssensores de Au/IrOx na determinação do pH de dois sistemas biológicos. 

No primeiro, serão utilizadas células de mioblastos da linhagem C2C12, as quais 

terão seus metabolismos estimulados com o uso de cafeína em meio celular, 

simulando o processo da fadiga muscular. No segundo, teremos o uso do 

microssensor na determinação do pH do interior do intestino médio recém 

dissecado de lagartas da ordem das lepdopteras. 

C2C12 é uma linhagem celular de mioblastos de camundongo imortalizada. 

A linhagem celular C2C12 é um subclone de mioblastos que foram originalmente 

obtidos por Yaffe e Saxel no Weizmann Institute of Science em Israel em 1977 

[138]. Desenvolvidas para estudos in vitro de mioblastos isolados de interações 

complexas de condições in vivo, as células C2C12 são úteis em pesquisas 

biomédicas. Estas células são capazes de rápida proliferação sob condições de 

soro elevado e diferenciação em miotubos sob condições de baixo soro. As 

células C2C12 têm sido usadas para estudar a diferenciação de mioblastos 

[139], osteoblastos [140] e miogênese [141], para expressar várias proteínas 

alvo [142] e para explorar os mecanismos das vias bioquímicas [143].  

A fadiga muscular pode ser compreendida como a incapacidade de gerar 

determinados níveis de força em função de seus mecanismos indutores de 
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origem central ou periféricos [144]. Desta forma, a fadiga está relacionada à 

dificuldade do músculo ou grupo muscular em manter seu rendimento durante 

um exercício físico moderado e prolongado. Fatores como alterações do pH, da 

temperatura e do fluxo sanguíneo, perda da homeostasia do íon Ca2+, lesão 

muscular, estresse oxidativo, entre outros, têm sido algumas das causas 

sugeridas para a fadiga muscular [144–147]. Contudo, ainda existe uma série de 

lacunas não preenchidas na área da fisiologia como, por exemplo, justificativas 

para as possíveis causas da incapacidade geradora de força, que dificultam a 

compreensão do mecanismo da fadiga como um todo. 

Lepidoptera é uma ordem de insetos que inclui as borboletas e mariposas. 

Dentro desta ordem, as espécies alvo deste estudo foram: Anticarsia gemmatalis 

(lagarta-da-soja), Chrysodeixis includens (falsa-medideira) e Spodoptera 

frugiperda (lagarta-do-milho). O ciclo de vida destes insetos possui em média 30 

a 45 dias, e abrange quatro fases: ovo, lagarta, pulpa e adulto. A fase de lagarta 

ainda pode ser subdivida em seis estágios de desenvolvimentos conhecidos 

como instares [148]. 

Estas espécies são consideradas as maiores pragas para do plantio da soja 

e do milho, mas também podem afetar os cultivos de batata, feijão, inhame, 

alface, arroz, algodão, trigo, amendoim, aveia, cevada, mandioca, dentre outras. 

Os custos para o controle desses insetos às vezes são muito altos, de modo que 

o cultivo dessas culturas pode não ser viável financeiramente. Além disso, a 

conscientização sobre o impacto ambiental do uso de agrotóxicos exige o 

desenvolvimento de produtos seguros e não poluentes [149]. Nesse contexto, a 

utilização de agentes entomopatogênicos como Bacillus thuringiensis (Bt) é uma 

alternativa na produção de toxinas proteicas eficazes, também conhecidas como 
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cristais, sendo cada uma específica para um pequeno grupo de insetos alvos 

sem efeitos em animais superiores ou no meio ambiente [150]. Em outras 

palavras, o controle biológico proporcionado pelo emprego de cristais Bt é 

altamente eficiente, seletivo e ambientalmente seguro. 

Embora o exato modo de ação da toxina Bt ainda não seja totalmente 

compreendido, acredita-se que quando ingerida por uma larva, essa inclusão 

contendo a toxina se dissolve no suco alcalino do intestino e as proteases do 

intestino médio clivam a protoxina, produzindo uma endotoxina que causa a 

morte do inseto [148]. Assim, para que este tipo de estratégia seja eficiente é 

necessário que a intervenção seja feita ainda no estágio larval e que as 

condições do intestino destes animais sejam favoráveis à dissolução do cristal 

Bt. 

 

3.2. Objetivo 

O objetivo principal deste capítulo é realizar o monitoramento em tempo 

real da concentração de íons H+ utilizando o microssensor Au/IrOx em amostras 

de interesse biológico. Neste sentido, dois sistemas serão estudados: as células 

musculares da linhagem C2C12 e o intestino médio de três espécies de lagartas 

da ordem lepidóptera. No primeiro caso, o intuito do estudo é investigar se a 

estimulação metabólica destas células provoca alterações do pH em suas 

imediações. Já no estudo envolvendo as lepidopteras, o objetivo é determinar o 

pH no intestino destes animais ao longo de seus estágios de desenvolvimento 

(ínstares). Em ambos os casos, o micromanipulador do SECM será utilizado para 

posicionar o microssensor e permitir medidas de forma localizada. 
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3.3. Parte Experimental 

3.3.1. Reagentes e Soluções 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas a partir de reagentes de 

grau de pureza analítica, disponíveis comercialmente e dissolvidos em água 

desionizada processada pelo sistema de purificação Nanopure Infinity (ultrapure 

water system, Barnstead, 18 MΩ cm). 

 

3.3.2. Instrumentação 

Foi utilizado um bipotenciostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm, Utrecht, 

Holanda), um microscópio eletroquímico de varredura (Sensolytics, Bochum, 

Alemanha) acoplado a um microscópio invertido (Zeiss, Alemanha) e uma 

câmera CCD (charge-coupled device, The Imaging Source DMK 21AU04). 

Durante as medidas, empregou-se um sistema de dois eletrodos: um eletrodo 

indicador (microssensor de Au/IrOx, fabricado conforme capítulo anterior) e um 

eletrodo de referência (Ag | AgCl | KCl(sat)), para o estudo com mioblastos e 

pseudo-referência (Ag | AgCl), para o estudo com as lagartas. 

 

3.3.3. Estudo envolvendo mioblastos C2C12 

3.3.3.1. Cultivo das células C2C12 

Células da linhagem C2C12 foram cultivadas no meio de cultura de Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM, Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil) 

contendo 10% de soro fetal bovino (SFB) (Cultilab, Campinas, SP, Brasil) e 1% 

antibiótico solução antimicótica (CULTILAB) em estufa 37ºC, numa atmosfera 
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úmida contendo 5% de CO2. O monitoramento do crescimento celular foi feito a 

cada 24 horas e quando a monocamada celular se tornava subconfluente para 

a perpetuação da linhagem celular, foi realizado o subcultivo com lavagem 

tampão PBS1X (NaCl 140 mmol L-1; KCl 2,5 mmol L-1; Na2HPO4 8 mmol L-1; 

KH2PO 1,4 mmol L-1; pH 7,4) e solução de tripsina. As células foram 

centrifugadas a 1200 rpm e posteriormente ressuspendidas em 1 mL de meio 

DMEM. A viabilidade das células foi avaliada por contagem com corante vital 

azul de Trypan (0,4%) e, nos experimentos, foram utilizadas as células com 

viabilidade maior que 95%. 

3.3.3.2. Fabricação e calibração do sensor Au/IrOx 

O preparo dos microeletrodos utilizados neste estudo foi bem similar ao 

descrito no Capítulo 2 (seções 2.3.2 e 2.3.5), sendo que a diferença consistiu no 

tipo de capilar utilizado nesta aplicação. Assim, foi construído um dispositivo com 

dupla função a partir de um capilar de borosilicato do tipo theta (O.D. 1,5 mm, 10 

cm de comprimento, Sutter Instrument Company®), uma microfibra de ouro 

(99,99%, hard, 0,025 mm, Goodfellow®), e uma microfibra de platina (99,99%, 

hard, 0,025 mm, Goodfellow®). As microfibras foram acomodadas no interior do 

capilar, sendo que em um lado foi inserido a microfibra de ouro e do outro lado 

a de platina. Em seguida, seguiu-se com o procedimento de afinamento, 

selagem, polimento e contato elétrico, conforme descrito na seção 2.3.2. A 

Figura 22 exibe uma ilustração do dispositivo construído. 
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Figura 22 – Representação esquemática do microeletrodo Au/Pt. Esquema fora de escala. 

 

O funcionamento dos microeletrodos também foi testado em solução de 

K3Fe(CN)6 e a modificação da superfície do microeletrodo de ouro foi realizada 

conforme descrito na seção 2.3.5. A análise morfológica da superfície desse 

dispositivo foi registrada por imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV, JOEL JSM-7401F), antes e após o procedimento de modificação. A 

calibração do sensor Au/IrOx foi realizada a partir do registro de medidas de 

potencial de circuito aberto em solução DMEM em diferentes valores de pH (4 a 

9). Este procedimento foi realizado antes e depois do experimento envolvendo 

as células C2C12. 

3.3.3.3. Protocolo dos experimentos no SECM 

A placa de Petri contendo as células C2C12 foi disposta sobre o 

microscópio invertido, o qual, juntamente com a câmera CCD, foram utilizados 
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para posicionar o microeletrodo próximo à região do núcleo da célula. O eletrodo 

de referência também foi posicionado imerso na solução DMEM, conforme 

demonstrado pela Figura 23. Curvas de aproximação foram registradas 

utilizando a parte amperométrica do dispositivo para posicionar o sensor a uma 

distância de 20 µm da superfície da célula. Para isso, o microeletrodo de platina 

foi polarizado em -0,4 V e o eletrodo foi aproximado até atingir a superfície da 

célula e, em seguida, ele foi afastado. 

 

Figura 23 – Representação esquemática de parte do arranjo experimental utilizado na realização do 
estudo. Esquema fora de escala. 

 

Um segundo par de eletrodos foi adicionado ao sistema para realizar o 

monitoramento do pH no seio (bulk) da solução. Assim, um sensor Au/IrOx e um 

eletrodo de Ag/AgCl(KCl sat.) foram posicionados próximos à borda da placa de 

Petri. Esses eletrodos foram conectados a um potenciostato portátil (PalmSens  

BV, Netherland) e, dessa forma, os registros puderam ser feitos 

simultaneamente para cada experimento (Figura 24). 
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Figura 24 – Representação esquemática do posicionamento dos dois sensores Au/IrOx utilizados durante 
o monitoramento de pH no estudo com células C2C12. Esquema fora de escala. 

 

Após o posicionamento dos conjuntos de eletrodos, as células tiveram seu 

metabolismo estimulado pela adição de solução de cafeína no meio de cultura. 

As adições foram realizadas a partir de uma solução estoque e a concentração 

de cafeína variou de 0,3 a 5 mmol L-1. Cada condição foi avaliada 

individualmente e foram feitas 5 replicatas. O monitoramento do pH foi registrado 

antes e após a adição da cafeína e teve duração de 30 min.  

O mesmo conjunto de experimentos foi realizado com o outro sensor 

Au/IrOx posicionado próximo ao corpo da célula, obedecendo aos mesmos 

parâmetros utilizados quando o sensor estava posicionado próximo ao núcleo. 

Por fim, dois experimentos controles também foram realizados. No primeiro, o 

pH da região próximo à célula foi monitorado por 30 min, sem que houvesse a 

adição de cafeína. No segundo, adições sucessivas de cafeína foram feitas no 

meio de cultura, sem as células, e o pH foi monitorado. 
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3.3.4. Estudos envolvendo lagartas 

3.3.4.1. Preparo das Lepdopteras 

As três espécies de Lepidoptera utilizadas no estudo, Anticarsia 

gemmatalis (Hübner, 1818) (Erebidae), Chrysodeixis includens (Walker, 1858) 

(Noctuidae) e Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Noctuidae) foram adquiridas 

da Biopartner® Agro soluções (Piracicaba, São Paulo, Brasil) e entregues no 

laboratório na fase de ovo e de 1, 2, 3, e 4º ínstares larvais. Através desses 

estágios, foi possível obter todos os seis ínstares larvais das espécies. Cada 

ínstar, além da fase de ovo, foram fornecidos individualmente em copos 

tampados, contendo dieta padrão artificial para a alimentação das lagartas [149].  

O material foi acondicionado em sala climatizada a 25±2ºC até a utilização no 

experimento. 

3.3.4.2. Fabricação e calibração do sensor Au/IrOx 

O microssensor foi fabricado e caracterizado conforme descrito na seção 

2.3.5. Para este estudo, o dispositivo foi calibrado em solução de Ringer (NaCl 

128 mmol L-1, KCl 1,3 mmol L-1, CaCl2 18 mmol L-1 e NaHCO3 2,3 mmol L-1) [151] 

em diferentes valores de pH (2 a 10). As equações obtidas com as calibrações 

foram utilizadas para calcular os valores de pH a partir do potencial medido com 

o microssensor durante os experimentos com as lagartas. Os dispositivos foram 

calibrados antes e depois do uso. 

3.3.4.3. Protocolo dos experimentos no SECM 

As lagartas foram mortas por congelamento, permanecendo no freezer por 

até 2 horas, e, sob um microscópio estereoscópio, foram dissecadas em solução 

de NaCl 125 mmol L-1, isotônico em relação à hemolinfa de lagartas 
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himenópteras [152]. Imediatamente após sua remoção, o intestino foi transferido 

para uma lâmina de vidro e o microssensor foi devidamente inserido no intestino 

médio (Figura 25). Nesta etapa, o sistema de posicionamento do SECM, o 

microscópio invertido e a câmera CCD foram utilizados para realizar a inserção 

do microssensor com precisão na região desejada. A lâmina continha camadas 

de ágar em solução de Ringer, com aproximadamente 5 mm de altura. O ágar 

serviu para apoiar o intestino, manter a umidade do órgão e para inserir o sensor 

de referência. 

 

Figura 25 – Representação esquemática de parte do arranjo experimental utilizado na realização do 
estudo. Esquema fora de escala. 

 

 As medidas de potencial de circuito aberto foram registradas logo após a 

introdução do microssensor no intestino, e o monitoramento do potencial foi 

realizado por 5 minutos em cada registro (Barroso et al. 2019). Os experimentos 

foram feitos em triplicata e o valor do pH foi obtido pela média do potencial nesse 

período de tempo. Ao longo de todo estudo, foram utilizadas 10 lagartas de A. 

gemmatalis, 15 lagartas de C. includens e 12 lagartas de S. frugiperda. 
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3.4. Resultados e Discussões  

3.4.1. Estudos envolvendo as células C2C12 

3.4.1.1. Caracterização e calibração do sensor Au/IrOx/Pt 

Apesar da distância tip-substrato não ter tanta influência em medidas 

potenciométricas, o posicionamento adequado do microeletrodo é crucial para 

se obter informações resolvidas no espaço de forma reprodutível. Levando em 

consideração a importância de se realizar o posicionamento da tip com precisão 

e o fato de que, nos experimentos envolvendo células, o uso da câmera CCD 

para esta finalidade é inviável, foi desenvolvido um microeletrodo com dupla 

função (amperométrica e potenciométrica) para a realização deste estudo. 

Assim, o dispositivo foi fabricado a partir de duas microfibras (uma de ouro e 

outra de platina) seladas em um capilar theta por meio de um puxador de pipetas, 

conforme descrito na seção 2.3.2. Este procedimento permitiu a obtenção de um 

par de microeletrodos (Au e Pt) integrados em um único dispositivo análogo ao 

exibido na Figura 22. 

 Ambos os microeletrodos tiveram seu comportamento avaliado em solução 

aquosa de ferricianeto de potássio 20 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 e o resultado 

é apresentado na Figura 26. Como é possível observar, apesar de ambos 

voltamogramas apresentarem perfil característico de microeletrodo, com 

patamar de corrente e baixa histerese, os valores de corrente limite registrados 

por eles são distintos entre si. Isso significa que os microeletrodos fabricados 

possuem tamanhos ligeiramente diferentes e que, a partir da Equação 1, foram 

calculados como sendo 𝑟  = 3,5 µm e  𝑟  = 5 µm. A diferença entre os tamanhos 

dos microeletrodos obtidos está pautada nas propriedades físicas distintas que 
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estes elementos possuem. O ouro, sendo um metal mais maleável, em uma 

determinada condição do puxador de pipetas tende a formar microeletrodos de 

tamanhos menores quando comparado às microfibras de platina de mesmo 

diâmetro. 

 

Figura 26 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 20 mmol L-1 em KCl 0,1 
mol L-1 empregando velocidade de varredura de 50 mV s-1 e utilizando o dispositivo integrado com 
microeletrodos de ouro (▬) e platina (▬). 

 

Como estes microeletrodos funcionam de maneira independente, devido ao 

contato individualizado (Figura 22), apenas a superfície do microeletrodo de ouro 

foi modificada com filme de IrOx. A metodologia utilizada para realizar a 

eletrodeposição do filme foi a mesma descrita na seção 2.3.5. Imagens de MEV 

foram registradas antes e depois do procedimento de modificação e a Figura 27 

apresenta os resultados. Pela Figura 27 A, verifica-se a presença das duas 

microfibras seladas no mesmo capilar e expostas após o processo de polimento 

do dispositivo. Já na Figura 27 B, é possível observar que a superfície do 

microeletrodo de ouro foi completamente recoberta pelo filme de IrOx. Nota-se 
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também que o filme de IrOx se espalha ao longo da superfície do vidro do capilar, 

sem que houvesse recobrimento da superfície do microeletrodo de platina, 

conforme planejado.  

 

Figura 27 – Imagens de MEV do dispositivo integrado com microeletrodos de ouro e platina (A) antes e (B) 
depois da deposição do filme de IrOx no microeletrodo de ouro. 

 

Após o procedimento de eletrodeposição do filme de IrOx, o dispositivo foi 

então calibrado. Como já mencionado no Capítulo 1, a calibração é uma etapa 

extremamente importante, principalmente em ensaios biológicos, e escolher o 

sistema ideal para realizar este procedimento é vital para o êxito nas 

determinações. Assim, como as células C2C12 foram cultivadas em solução 

DMEM, a avaliação da resposta do sensor às mudanças de pH foi realizada 

nessa mesma solução. A calibração abrangeu uma faixa de valores de pH de 4 

a 9, compreendendo o pH fisiológico, e foi realizada antes e depois da utilização 

do sensor Au/IrOx. A Figura 28 exibe os resultados. 
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Figura 28 – Curva potenciométrica registrada em solução DMEM utilizando o sensor Au/IrOx antes (■) e 
depois (●) do uso do dispositivo nos experimentos com as células C2C12. 

 

Analisando os resultados, verifica-se que o sensor Au/IrOx forneceu 

diferentes valores de potencial para cada valor de pH, estabelecendo uma 

relação linear entre estes parâmetros em toda a faixa do estudo. Pelo slope 

fornecido pela equação da reta, nota-se também que o sensor apresentou uma 

resposta super-Nernstiana em relação ao pH. Por fim, a curva registrada depois 

dos experimentos com as células C2C12 demonstrou que o uso do dispositivo 

não resulta em perda de sensibilidade significativa pelo mesmo. 
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3.4.1.2. Investigação do efeito da cafeína no pH do meio de cultura de 

mioblastos 

Um estudo envolvendo células musculares da linhagem C2C12 (Figura 29 

A) cultivadas em solução DMEM foi realizado com o intuito de investigar se a 

alteração no metabolismo celular pode induzir mudanças no pH do meio. É bem 

reconhecido na literatura o fato de que ciclos de contração-relaxamento de fibras 

musculares são regulados pelo acúmulo e liberação de íons Ca2+ pelo retículo 

sarcoplasmático e que a cafeína (CAF) atua no processo de contração ativando 

canais de Ca2+ [153, 154]. Dentro deste contexto, a cafeína foi utilizada como 

estimulante na tentativa de simular o efeito metabólico da prática de atividade 

física em células musculares. 

  

Figura 29 – Imagens ópticas obtidas com microscópio invertido das células musculares da linhagem C2C12 
antes (A) e depois (B) do posicionamento do sensor de Au/IrOx.  

 

Como descrito na seção anterior, o dispositivo utilizado para este estudo 

possui um microeletrodo de platina, cuja função está associada ao 

posicionamento do sensor a uma distância definida da célula (Figura 29 B). Uma 

maneira relativamente simples e bastante divulgada na literatura em 

experimentos desta natureza, é utilizar o oxigênio presente em solução como 
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espécie redox e, por meio de uma curva de aproximação, o microeletrodo é 

devidamente posicionado. Assim, um estudo preliminar foi realizado como intuito 

de verificar se o dispositivo desenvolvido seria capaz de responder 

adequadamente ao oxigênio em solução. Dessa forma, voltamogramas cíclicos 

foram registrados utilizando o microeletrodo de platina presente no dispositivo 

integrado e solução DMEM em três condições diferentes: desaerada com 

argônio, naturalmente aerada e saturada com oxigênio. A Figura 30 apresenta 

os resultados. 

 

Figura 30 – Voltamogramas cíclicos registrados utilizando o microeletrodo de Pt (r = 5 µm) empregando o 

dispositivo integrado Au/IrOx/Pt em velocidade de varredura de 50 mV s-1 em solução DMEM: (―) 

desareada; (―) naturalmente areada; e (―) saturada em O2. 

 

Os voltamogramas exibem uma típica resposta para a redução 

eletroquímica do oxigênio em superfície de platina, com patamar de corrente a 

partir de -0,4 V [155]. Verifica-se também que as diferentes condições 

experimentais forneceram valores de correntes distintos, de maneira que os 

menores valores foram registrados quando havia menos oxigênio em solução 
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(curvas preta e vermelha). Embora a inclinação dos voltamogramas indique que 

a transferência eletrônica nesta superfície não é tão eficiente, e que a 

platinização da superfície do microeletrodo poderia aumentar a sensibilidade ao 

oxigênio, para fins de posicionamento do dispositivo esta questão não é 

significativa. 

Assim, o microeletrodo foi polarizado em -0,4 V (vs Ag|AgCl,KCl sat.), 

potencial no qual ocorre a redução catódica do oxigênio presente no meio, e o 

dispositivo foi aproximado da célula. A Figura 31 exibe uma curva de 

aproximação obtida durante o experimento. Como esperado, a corrente 

registrada pelo microeletrodo diminui à medida que este se aproxima da célula, 

já que a difusão de espécies redox até a superfície do microeletrodo fica 

comprometida pelo aumento da proximidade com a própria célula. 

 
Figura 31 – Curva de aproximação registrada em solução DMEM usando o µE-Pt (Etip = -0,4 V) do 

dispositivo integrado Au/IrOx/Pt realizada para o posicionamento do dispositivo integrado ao sensor 
Au/IrOx a uma distância de 20 µm das células musculares da linhagem C2C12.  

 

A influência da distância entre o dispositivo e a célula C2C12 também foi 

avaliada. Para isso, o sensor Au/IrOx foi posicionado em diferentes distâncias da 
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superfície da célula (10, 20, 25 e 30 µm) e o pH foi monitorado antes e após a 

adição de 5 mmol L-1 de cafeína. Pela Figura 32, verifica-se que os registros 

realizados com o dispositivo posicionado a 30 e a 25 µm da célula não indicaram 

alterações significativas do pH durante o tempo de observação do estudo. Estas 

só começaram a ser detectadas a partir de 10 min após a adição da cafeína. 

 

Figura 32 – Monitoramento do pH de solução DMEM registrado com o sensor Au/IrOx posicionado a 
diferentes distâncias da superfície da célula C2C12. 

 

Os resultados também evidenciam que a resposta aos efeitos do 

estimulante foi observada mais rapidamente quando o sensor foi posicionado 

mais próximo da célula. E, apesar do efeito ter sido mais intenso a 10 µm de 

distância, a velocidade de resposta entre 10 e 20 µm de distância foi 

praticamente a mesma. 

Assim, fazendo uso do sistema de posicionamento do SECM, o sensor 

Au/IrOx foi posicionado a 20 µm da superfície do núcleo das células e o pH foi 

monitorado por meio de medidas de OCP. Para estimular as células musculares, 
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solução de cafeína em diferentes concentrações foi adicionada ao meio durante 

o monitoramento do pH, o qual teve duração de 30 min. Um segundo sensor 

Au/IrOx foi posicionado no seio da solução (Figura 24) com o intuito de verificar 

eventuais alterações no pH desta região. As medidas de OCP dos dois 

microssensores utilizados foram registradas simultaneamente e a Figura 33 

apresenta os resultados. 

 

Figura 33 – Monitoramento do pH de solução DMEM registrado simultaneamente com dois sensores 

Au/IrOx posicionados (―) no seio da solução e (―) a uma distância de 20 µm do NÚCLEO da célula. 

 

Os resultados demonstram que eventuais alterações no metabolismo 

celular provocadas pela presença da cafeína no meio de cultura levaram à 

diminuição no valor do pH do meio, efeito este também conhecido como acidose. 

Este efeito começa a ser observado logo nos primeiros minutos após a adição 

da cafeína no meio de cultura, com mudanças mais significativas sendo 
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observadas nos registros realizados próximos à célula, tornando-se mais intenso 

à medida que a concentração de cafeína aumenta. Além disso, verifica-se que 

esse efeito ocorre de maneira localizada, já que os registros do bulk não 

acompanham essas mudanças na mesma taxa que nas imediações da célula. 

O mesmo conjunto de experimentos foi realizado, porém com o 

microssensor Au/IrOx posicionado a 20 µm do corpo da célula. O intuito desta 

mudança foi avaliar se a região do corpo da célula muscular apresentaria um 

comportamento diferente da região do núcleo. Assim, os registros foram 

realizados no bulk e próximo à célula, simultaneamente, e a Figura 34 apresenta 

os resultados. 

 

Figura 34 – Monitoramento do pH de solução DMEM registrado simultaneamente com dois sensores 

Au/IrOx posicionados (―) no seio da solução e (―) a uma distância de 20 µm do CORPO da célula. 
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Os resultados demonstram que nas condições em que os experimentos 

foram realizados, o fenômeno da acidose foi mais uma vez observado. Em outras 

palavras, houve uma diminuição no valor do pH do meio nos ensaios envolvendo 

as células, em especial naqueles em que foram utilizadas concentrações mais 

elevadas de cafeína.  

Dois experimentos controle foram realizados. O primeiro envolvendo as 

células C2C12, onde o pH foi monitorado sem a adição de estimulante. No outro, 

adições sucessivas de cafeína foram feitas em solução DMEM, sem a presença 

das células. Todos os experimentos tiveram duração de pouco mais de 30 min e 

a Figura 35 apresenta os resultados. 

 
Figura 35 – Monitoramento do pH de solução DMEM registrado com o sensor Au/IrOx em experimentos 

controles, onde (―) solução DMEM com sucessivas adições de solução de cafeína, cuja concentração é 

indicada pelas flechas; e (―) apenas com as células C2C12. 

 

A análise dos resultados revela que no experimento envolvendo as células, 

foi observada uma discreta diminuição do pH quando não há adição de cafeína 
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no meio de cultura. Além disso, foi demonstrado que, sem as células, a adição 

de cafeína na solução DMEM não promove alteração de pH significativa. 

Para uma melhor interpretação destes resultados foi construído um gráfico 

relacionando a variação de pH envolvida em cada etapa do estudo. A Figura 36 

apresenta o resultado. 

 

Figura 36 – Variação do pH do meio de cultura DMEM observadas nas diferentes condições de estudo     
(n = 5). 

 

Ao analisar a Figura 36, é possível observar uma diferença significativa no 

pH do meio, chegando a uma variação máxima de quase 0,5 unidade após a 

adição de cafeína 5 mmol L-1. Em contrapartida, uma mudança muito menos 

significativa foi observada nos experimentos controle. Além disso, verifica-se 

que, apesar da variação registrada próximo ao núcleo ter sido ligeiramente maior 

quando comparada às determinações feitas no corpo da célula, ambas seguem 

a mesma tendência, ou seja, diminuição nos valores de pH proporcional à 

concentração de cafeína no meio.  Tais resultados sugerem que a cafeína induz 
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uma mudança no metabolismo das células, levando a uma ligeira diminuição do 

pH na vizinhança das células, o qual é intensificado pelo aumento na 

concentração de cafeína.  

Como mencionando anteriormente, a cafeína estimula a liberação de Ca2+ 

do retículo sarcoplasmático, sensibilizando o receptor de rianodina, o canal 

primário de liberação de cálcio do músculo esquelético [153, 154]. Este estímulo 

desencadeia uma série de processos metabólicos que, no caso das células 

musculares, estão ligados ao processo de contração muscular. Dentre eles, um 

dos mais importantes é a sinalização para a captação de glicose pela célula para 

a produção de ATP (adenosina trifosfato), responsável por fornecer energia ao 

músculo. 

Quando a demanda de ATP da contração muscular é atendida pela 

respiração mitocondrial, não há acúmulo de prótons na célula, pois os prótons 

são usados pelas mitocôndrias para a fosforilação oxidativa e para manter o 

gradiente de prótons no espaço intermembranoso [156]. É somente quando a 

intensidade do exercício aumenta além do estado de equilíbrio que há 

necessidade de maior dependência da regeneração de ATP a partir da glicólise 

e do sistema fosfagênico. O ATP, que é fornecido por essas fontes não 

mitocondriais e eventualmente usado para estimular a contração muscular, 

aumenta bastante a liberação de prótons e causa a acidose do exercício intenso. 
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3.4.2. Determinação do pH em intestino médio de lepidópteras 

Para este estudo, foram utilizados todos os 6 ínstares larvais das três 

espécies de lagartas de Anticarsia gemmatalis (Ag), Chrysodeixis includens (Ci) 

e Spodoptera frugiperda (Sf). Nestas espécies, os primeiros ínstares (1° ao 4°) 

têm duração média de 2 a 3 dias, enquanto os últimos (5° e 6°) tem duração mais 

longa, podendo chegar a 6 dias, como é o caso da C. includens [149]. 

A. gemmatalis de 1º ínstar apresenta tamanho de 3 mm; 2º ínstar de 9 mm, 

3º ínstar de 15 mm, 4º ínstar de 18 mm, 5º ínstar de 25 mm e 6º ínstar de 50 mm 

[149]. Os menores ínstares geralmente apresentam a cor verde claro e a partir 

do 3º ínstar apresentam coloração verde escura com três linhas longitudinais 

brancas no dorso. As lagartas C. includens têm a coloração verde-clara, com 

listras longitudinais brancas e pontuações pretas, atingindo de 40 a 45 mm de 

comprimento em seu último estádio larval. Lagartas de 1º ínstar de S. frugiperda 

normalmente apresentam coloração esbranquiçada, antes de se alimentar, e 

esverdeada, após a alimentação, medindo aproximadamente 1,90 mm. O 2º 

ínstar também apresenta coloração esbranquiçada, porém com um 

sombreamento marrom do dorso, que mede entre 3 a 4 mm. O 3º ínstar tem a 

coloração marrom-clara no dorso, esverdeada na parte ventral, com linhas 

dorsais e sub dorsais brancas e mede em torno de 6,35 a 6,50 mm. O 4º ínstar 

apresenta cor marrom-escuro e mede em torno de 10 mm. O 5º ínstar tem 

coloração mais escura do que a do 4º ínstar e apresenta comprimento de 18 mm. 

O 6º ínstar apresenta a coloração marrom-acinzentada no dorso, esverdeada na 

parte ventral e sub ventral, sendo que essa última parte apresenta manchas de 

coloração marrom-avermelhada, medindo cerca de 35 mm [149]. 
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A identificação das espécies de pragas que atacam as lavouras e o 

reconhecimento de cada estado de desenvolvimento biológico é um dos 

aspectos fundamentais para um controle biológico adequado. Geralmente, 85% 

das pragas que atacam as culturas pertencem a ordens que se desenvolvem 

como larvas, sendo os estados imaturos que causam mais danos às lavouras. A 

pupa, estágio intermediário entre a larva e o adulto, não se alimenta e sua 

mobilidade é quase nula. De fato, 60% dos danos causados por pragas são feitos 

durante sua fase larval. Isso porque é o estágio de crescimento e alimentação 

mais ativa e, geralmente, a fase que dura mais tempo. O volume de alimento 

consumido pela larva é muito maior nos últimos ínstares, pois a larva totalmente 

desenvolvida é maior e tem mais mobilidade. 

O patógeno de insetos de maior sucesso usados no controle biológico é a 

bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) [157]. Após a esporulação, o Bt produz 

inclusões de cristais inseticidas que são formados por uma variedade de 

proteínas inseticidas chamadas toxinas Cry ou Cyt. Essas toxinas mostram um 

espectro de atividade altamente seletivo, matando uma gama estreita de 

espécies de insetos. Apesar do uso limitado de produtos Bt como inseticidas 

pulverizáveis, as toxinas Cry foram introduzidas em culturas transgênicas, 

proporcionando uma maneira mais direcionada e eficaz de controlar pragas de 

insetos na agricultura. Concomitantemente, essa abordagem resultou em 

redução significativa no uso de inseticidas químicos em locais onde essa 

tecnologia foi adotada [158]. O Bt é quase exclusivamente ativo contra estágios 

larvais de diferentes ordens de insetos e mata o inseto por ruptura do tecido do 

intestino médio, seguido de septicemia (infecção bacteriana) [159]. Assim, é no 

intestino médio destes animais que o cristal é solubilizado, a toxina é liberada e 
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a intoxicação se inicia. Portanto, obter informações desta região é de grande 

interesse para a compreensão do mecanismo de ação da toxina.  

O pH dos sucos digestivos tem uma grande influência na atividade das 

enzimas digestivas e na absorção de alimentos e venenos [160]. Além de conter 

uma grande variedade de enzimas, o suco digestivo possui uma mistura de sais 

dissolvidos no muco que lubrifica e mantém a homeostase da região. A solução 

de Ringer é preparada a partir de vários sais dissolvidos em água com o objetivo 

de criar uma solução isotônica em relação aos fluidos corporais de um animal. 

Por esta razão, a solução de Ringer foi utilizada na calibração do microssensor. 

O microssensor Au/IrOx foi utilizado na determinação do pH no intestino 

médio das espécies alvo deste estudo. O dispositivo utilizado foi construído 

exatamente conforme descrito no Capítulo 2, seção 2.3.5. Uma versão mais 

simples do dispositivo (Figura 25), contendo apenas o sensor potenciométrico, 

foi utilizada, diferentemente do dispositivo utilizado para o estudo com as células 

C2C12. Isso porque neste caso havia apenas a necessidade de que o dispositivo 

estivesse no interior do intestino e, para isso, o uso da câmera CCD foi suficiente. 

Assim, medidas de potencial de circuito aberto registradas em solução de 

Ringer em diferentes valores de pH foram realizadas para a calibração do sensor 

Au/IrOx e a Figura 37 A apresenta o resultado. Pela figura, verifica-se que o 

dispositivo foi capaz de detectar as alterações de pH do meio, fornecendo 

valores de potencial dependentes do pH do meio e uma resposta estável em 

toda a faixa de estudo. Pela Figura 37 B, verifica-se que o dispositivo apresentou 

uma resposta super-Nernstiana e a calibração realizada antes e depois do uso 

do dispositivo confirma que a utilização do mesmo não implicou em perda de 

sensibilidade. 
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Figura 37 – A) Medidas de potencial de circuito aberto registradas com o sensor de Au/IrOx em solução de 
Ringer em diferentes valores de pH. B) Calibração potenciométrica do sensor de Au/IrOx, realizada antes 
e depois do uso do dispositivo. 

 

Assim, os intestinos foram dissecados e transferidos para uma lâmina de 

vidro, repousando sobre uma camada de ágar. Logo em seguida, o microssensor 

de Au/IrOx foi inserido na região do intestino médio com ajuda do sistema de 

posicionamento da SECM e da câmera CCD (Figura 38 A e B). Com o fio de 

Ag/AgCl já inserido no ágar, conforme mostrado na Figura 25, o monitoramento 

do pH no interior do órgão foi registrado e teve duração de 5 min. 

 

Figura 38 – Imagem óptica do intestino recém dissecado da Sf (3° instar) registrada antes (A) e depois 
(B) da inserção do sensor Au/IrOx. 
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 A Figura 39 exibe um exemplo de uma das medidas realizadas durante o 

estudo. Verifica-se que a qualidade do sinal é bastante satisfatória e estável para 

uma determinação realizada in vivo. Além disso, a ligeira oscilação no potencial 

medido não representa uma queda muito significativa quando convertida em 

valores de pH. 

 

Figura 39 – Monitoramento do pH dentro do intestino recém dissecado da Sf (3° instar) com o sensor de 
Au/IrOx. 

 

A Figura 40 mostra os valores de pH obtidos para os 6 instares das três 

espécies de lagartas utilizadas no estudo. É possível verificar que todas as 

espécies passam por mudanças de pH significativas ao longo de seus estágios 

de desenvolvimento. As lagartas Anticarsia gemmatalis e Chrysodeixis includens 

possuem suco intestinal predominantemente alcalino na região do intestino 

médio, oferecendo condições propícias para a dissolução do cristal Bt. Já a 

Spodoptera frugiperda, para alguns estágios (instares 1, 2 e 4), revela um 

ambiente mais neutro, com valores próximos do pH 7. Para esta última espécie, 
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o pH na região de seu intestino médio pode vir a ser o fator que justifique uma 

eventual resistência à toxina do cristal Bt [148, 157–159]. 

 
Figura 40 – Valores de pH obtidos para os seis instares das três espécies de lepidópteras: (■) Ag; (●) Ci; 

(▲) Sf (n=5). 
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3.5. Conclusões 

Os resultados apresentados nesse Capítulo tratam da aplicação do sensor 

de Au/IrOx na determinação do pH de sistemas biológicos reais e distintos. 

Apesar de o mesmo tipo de sensor ter sido utilizado, o dispositivo empregado 

em cada trabalho apresentou particularidades relevantes para cada aplicação. 

Assim, no estudo com as células C2C12, o dispositivo utilizado apresentava 

dupla função: amperométrica (µE-Pt), para o posicionamento do sensor a 20 µm 

da superfície da célula, e potenciométrica (Au/IrOx), para a determinação do pH. 

Já no estudo com as lagartas, uma versão mais simples do dispositivo contendo 

apenas a função potenciométrica foi utilizada, e o posicionamento do sensor foi 

feito com a ajuda da câmera CCD. No entanto, em ambos os casos o uso do 

sistema de posicionamento da SECM foi essencial para situar o sensor na região 

de interesse de cada estudo.  

No estudo envolvendo as células C2C12, o pH foi monitorado em regiões 

próximas ao núcleo e ao corpo da célula, após a adição de solução de cafeína 

em diferentes concentrações. Este protocolo foi realizado com o intuito de 

simular o efeito metabólico da fadiga muscular nas células e, como resultado, foi 

observado que o pH das regiões periféricas à célula diminui. Além disso, 

verificou-se que a queda do valor do pH se intensifica com o aumento da 

concentração da cafeína no meio, e que não há diferença significativa deste 

efeito entre as regiões do núcleo e do corpo da célula. Foi demonstrado que essa 

diminuição do pH é uma consequência do estímulo celular causado pela cafeína, 

já que o mesmo efeito não foi observado nos experimentos controle ou mesmo 

nas determinações realizadas no seio da solução. 
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No estudo envolvendo as lagartas, três espécies de lepidópteras foram 

analisadas: Anticarsia gemmatalis, Chrysodeixis includens e Spodoptera 

frugiperda. Para o estudo, o intestino destes animais foi removido e, logo em 

seguida, o sensor de pH foi inserido na região do intestino médio. O 

monitoramento o pH nesta região revelou que o intestino médio das lagartas 

estudadas possui pH ligeiramente maior do que 7. Estas observações revelam 

que as lagartas possuem ambiente gástrico propício para a solubilização do 

cristal Bt, com exceção da espécie Spodoptera frugiperda. Esta espécie, nos 

instares 1, 2 e 4, apresentou o intestino médio mais neutro, indicando uma 

possível resistência ao controle biológico por meio desta estratégia. Além disso, 

foi demonstrado também que todas as espécies passam por mudanças de pH 

significativas em seus intestinos médio ao longo dos ínstares. 

Por fim, fica documentada mais uma evidência de que o filme de IrOx é 

bastante indicado para a determinação de pH em ambientes biológicos, 

apresentando resposta rápida e sensível às alterações em meios complexos. 
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4.1. Introdução 

O consumo de energia em uma célula do tecido muscular pode aumentar 

cerca de 100 vezes durante uma atividade física de alta intensidade [146]. 

Quando o exercício é realizado em alta intensidade, essa grande demanda de 

energia excede a capacidade aeróbica das células e, dessa forma, uma 

quantidade considerável do ATP necessário passa a ser fornecida pelo 

metabolismo anaeróbico, o qual fornece duas moléculas de lactato e duas de 

ATP para cada molécula de glicogênio metabolizado. Portanto, parece lógico 

que exista alguma relação causal entre o metabolismo anaeróbico e a fadiga 

muscular, isto é, alguma(s) consequência(s) do metabolismo anaeróbico 

pode(m) causar a diminuição da contração muscular [146, 147]. 

Por esta razão, tem recebido destaque na literatura o debate acerca do 

papel do acúmulo de íons H+ no músculo esquelético, ou da queda do pH 

intramuscular [161]. Mais especificamente, embora existam evidências indiretas 

apoiando a hipótese da acidose intramuscular como causa da fadiga muscular 

[132], alguns estudos experimentais falharam em demonstrar tal efeito [145, 

146]. Acredita-se que parte dessa controvérsia se deva às dificuldades de 

construir um modelo experimental capaz de mimetizar a contração muscular de 

alta intensidade tal qual ocorre em humanos exercitando-se. Portanto, avanços 

tecnológicos que permitam o estudo in vivo das mudanças fisiológicas e 

metabólicas que ocorrem durante a contração muscular seriam de grande 

interesse para a área da fisiologia humana. 

O desenvolvimento de sensores miniaturizados e implantáveis que podem 

ser empregados no monitoramento em tempo real de espécies de interesse 

biológico continua sendo um dos grandes desafios da ciência analítica. Por 
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exemplo, no caso da fadiga muscular, o uso de dispositivos flexíveis à base de 

silicone inicialmente parece uma abordagem bastante interessante do ponto de 

vista prático. No entanto, para sua implantação no músculo alvo, é necessário 

abrir uma fissura no local e introduzi-lo com a ajuda de uma cânula. Tal 

procedimento pode acarretar em uma lesão significativa da região muscular em 

estudo, o que não é muito desejado, já que isso poderia comprometer o 

desempenho das contrações musculares no local.  

Recentemente, a tecnologia de microfabricação e nanofabricação evoluiu 

o suficiente para que sistemas de sensores passivos e sem fio possam ser 

incorporados em implantes ou tecidos com mínima ou nenhuma modificação no 

hospedeiro [162]. Esses sistemas de sensores complexos ajudam a melhorar 

nossa compreensão do ambiente in vivo, possibilitando medidas de força, 

pressão, temperatura, concentração de biomarcadores, dentre outros. Sensores 

implantáveis transmitem continuamente informações sobre sinais vitais ou 

concentrações de biomarcadores em fluidos corporais, permitindo que os 

pesquisadores avaliem melhor aspectos da fisiologia humana ou até mesmo que 

médicos examinem a progressão de doenças ou monitorem o sucesso de um 

tratamento terapêutico [163]. 

Os dois principais métodos analíticos de transdução que têm sido aplicados 

no desenvolvimento de sensores implantáveis baseiam-se em técnicas 

eletroquímicas e/ou óticas [164]. Quando comparados, os sensores 

eletroquímicos tendem a ser mais atraentes, pois oferecem a possibilidade de 

monitorar continuamente diferentes substâncias com resposta rápida, operação 

simples, baixo custo e alta confiabilidade [165]. Além disso, quase todos os 

instrumentos utilizados em hospitais para medir gases sanguíneos, eletrólitos e 
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metabólitos (glicose, lactato, ureia e creatinina) em amostras de sangue não 

diluído empregam sensores eletroquímicos e, por essa razão, atualmente a 

precisão desta tecnologia já é bem estabelecida e aceita. 

Microagulhas surgiram como ferramentas promissoras para acessar 

diretamente o fluido intersticial dérmico para monitoramento de biomarcadores 

em tempo real [166]. O desenvolvimento de biossensores transdérmicos por 

meio de microagulhas oferece uma excelente oportunidade de mover a 

tecnologia dos biossensores dos laboratórios de pesquisa para aplicações em 

campo. Além disso, permite a fabricação de microdispositivos do tipo point-of-

care que são fáceis de usar, minimamente invasivos e que exigem treinamento 

mínimo para a sua utilização. 

As características estruturais destes dispositivos, bem como o método de 

aquisição da informação, podem variar bastante dependendo da aplicação. 

Devido à grande versatilidade destes dispositivos, é possível encontrar na 

literatura microagulhas fabricadas com diferentes materiais [167–169] (silício, 

metal, polímeros, cerâmica, entre outros) e modelos [169, 170] (simples, em 

arranjo, oca, solúvel, sólida, recoberta ou porosa), além dos diferentes tipos de 

fabricação [169, 171, 172] (fotolitografia, corrosão iônica reativa, corrosão úmida 

e deposição de vapor químico aprimorado por plasma – PECVD). 

Dentre as possibilidades investigadas, o uso de microagulhas de silício 

[167] recobertas com trilhas condutoras, as quais podem ser utilizadas de base 

para os microeletrodos, apresentou aspectos interessantes para uso no estudo 

da fadiga muscular. Isso porque o silício possui propriedades mecânicas 

anisotrópicas, permitindo que o dispositivo seja rígido o suficiente para sua 

implantação no músculo alvo, mas também apresente certa flexibilidade para 
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resistir às contrações musculares [73]. Além disso, esses dispositivos 

possibilitam a obtenção da informação de maneira localizada. 

Sistemas microeletromecânicos (MEMS) [167] podem ser descritos como 

uma tecnologia de processo usada para criar pequenos dispositivos integrados 

ou sistemas que combinam componentes mecânicos e eletrônicos. Eles são 

fabricados usando técnicas de processamento em lote de circuito integrado (CI), 

como por exemplo a fotolitografia, e podem variar em tamanho de alguns 

micrômetros a milímetros. Esses dispositivos (ou sistemas) têm a capacidade de 

detectar, controlar e atuar na microescala, e gerar efeitos na macroescala. 

A fotolitografia é a técnica mais utilizada na fabricação de MEMS [21, 173]. 

Essa técnica usa a luz para transferir um padrão de uma fotomáscara para um 

fotorresiste sensível à luz na superfície de um substrato (geralmente uma placa 

de silício). Na maioria dos casos, a técnica de fotolitografia é combinada com um 

método de corrosão para fabricar microagulhas. Primeiramente, uma máscara é 

formada em um substrato pelo processo de fotolitografia. Em seguida, o 

substrato é revelado para remover a parte do material indesejado e fabricar a 

estrutura pretendida para a microagulha. 

A corrosão úmida do silício em KOH é provavelmente a técnica mais 

utilizada e a mais bem estabelecida para este tipo de aplicação. Na corrosão 

anisotrópica do silício, a parte da placa que não está protegida pela máscara é 

atacada segundo a reação global a seguir [174]: 

𝑺𝒊(𝒔)   +   𝟐 𝑶𝑯(𝒂𝒒)   +   𝟐 𝑯𝟐𝑶(𝒍)  →    𝑺𝒊(𝑶𝑯)𝟐𝑶𝟐 (𝒂𝒒)
𝟐  +    𝟐 𝑯𝟐(𝒈)       [13] 

Durante a corrosão, apenas o silício é removido e os outros materiais no 

substrato que estão protegidos não são danificados, tornando disponível a 



119 
 

corrosão anisotrópica úmida. A anisotropia [174–176] é a principal característica 

desta metodologia, além de ser uma técnica eficiente e de baixo custo. O 

processo de corrosão úmida é afetado principalmente pela temperatura, agitação 

e concentração da solução. 

A corrosão por plasma (SF6) [177] é uma técnica comumente usada em 

aplicações envolvendo estruturas com áreas relativamente grandes devido à alta 

taxa de corrosão do silício. No plasma SF6+O2 [174, 178], ocorre competição 

entre os átomos de F e O pelos sítios ativos da superfície de Si, e a corrosão 

não ocorre pela remoção contínua da camada mais externa de Si, mas sim pela 

formação de uma fase intermediária bastante espessa e desordenada contendo 

as espécies SiF, SiF2, SiF3 e SiF4. A reação global deste processo pode ser 

descrita pela equação a seguir: 

𝟑 𝑺𝒊(𝒔)  +  𝟐 𝑺𝑭𝟔(𝒈)   +    𝟐 𝑶𝟐 (𝒈)  →    𝟑𝑺𝒊𝑭𝟒 (𝒈)   +    𝟐 𝑺𝑶𝟐 (𝒈)     [14] 

O processo de corrosão por plasma é afetado principalmente pela potência 

do eletrodo, fluxo de gás reagente e pressão da cavidade [174]. 

Para realizar o monitoramento do pH, as microagulhas devem ser 

associadas a um sistema sensível a este parâmetro. Apesar dos eletrodos de 

membrana de vidro serem amplamente utilizados há anos em muitas aplicações, 

seu uso em meios biológicos possui várias desvantagens [85], como tempo de 

resposta lento, alta impedância, fragilidade mecânica, necessidade de 

recalibração frequente e vulnerabilidade da membrana. Neste sentido, os filmes 

de IrOx apresentam uma excelente alternativa, visto sua boa resposta em meios 

biológicos já documentados e discutidos no Capítulo anterior. 
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4.2. Objetivo 

O objetivo deste capítulo é o desenvolvimento de um dispositivo integrado 

MEMS, visando implantação in vivo para o estudo da fadiga muscular. O 

dispositivo projetado possui três pares de microeletrodos de ouro e prata, cujas 

superfícies são modificadas com filmes de IrOx e AgCl respectivamente. O intuito 

é construir um microssensor para o monitoramento do pH in vivo em tempo real 

realizado através de um único dispositivo. 

 

4.3. Parte Experimental 

4.3.1. Reagentes e soluções 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas a partir de reagentes de 

pureza analítica, disponíveis comercialmente e dissolvidos em água desionizada 

processada pelo sistema de purificação Nanopure Infinity (ultrapure water 

system, Barnstead, 18 MΩ cm). 

 

4.3.2. Fabricação e caracterização 

As microagulhas foram inspiradas em um dispositivo descrito na literatura 

[22] e o seu desenvolvimento envolveu processos de fabricação de 

microeletrônica. Por esse motivo, os dispositivos foram fabricados no Laboratório 

de Microeletrônica (LME) do Prof. Dr. Marcelo N. P. Carreño, na Escola 

Politécnica da USP. 

O dispositivo em formato de microagulha foi projetado em uma base de 

silício, com trilhas e contatos de ouro, 3 microeletrodos de ouro e 3 
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microeletrodos de prata. A fabricação da microagulha envolveu etapas de 

fotolitografia e lift-off para a definição de estruturas e geometrias desejadas. A 

deposição dos componentes metálicos (trilhas, contatos e microeletrodos) foram 

feitos pelas técnicas de sputtering e por evaporação de metais por feixe de 

elétron (e-beam). Para a corrosão da placa de silício na geometria e espessura 

desejados, dois métodos foram utilizados: corrosão em solução de KOH e 

corrosão por plasma.  

Os pads de contato da microagulha foram microsoldados a uma placa de 

circuito impresso (PCI) para facilitar a comunicação com o potenciostato durante 

a utilização da mesma. Para proteger a microsolda foi utilizada resina epóxi 

(Figura 41 A). Um conector de placa de vídeo, removido de uma placa mãe e 

cortado com 10 mm de largura, foi utilizado para fabricar um suporte a partir da 

solda de seis cabos no conector e na outra extremidade dos cabos foram 

colocados 6 conectores banana. O conector foi utilizado para plugar a 

microagulha e, dessa forma, facilitar a conexão ao potenciostato e possibilitar a 

utilização desta como uma espécie de “pen drive” (Figura 41 B).  

 

Figura 41 – A) Detalhe da microsolda realizada para conectar os pads à placa de circuito impresso. B) 
Microagulha de silício encapsulada e conectada ao suporte utilizado para fazer a conexão ao 
potenciostato. 
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4.3.3. Ensaios eletroquímicos 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados utilizando um 

bipotenciostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm, Utrecht, Holanda), interfaciado 

com o software NOVA 1.11 para aquisição dos dados. Durante as medidas 

voltamétricas empregou-se um sistema de três eletrodos: microagulha (µEAu1, 

µEAu2 e µEAu3) como eletrodo de trabalho, fio de Pt como eletrodo auxiliar e 

eletrodo de Ag|AgCl|KCl(sat) como eletrodo de referência, conforme mostrado na 

Figura 42. Já nas medidas potenciométricas, um sistema de dois eletrodos foi 

utilizado: microssensor Au/IrOx como eletrodo indicador e eletrodo de 

Ag|AgCl|KCl(sat) como eletrodo de referência. 

As microagulhas foram encapsuladas em um conector que permitiu a 

utilização de cada microeletrodo presente nela de forma individualizada. Assim, 

todos os registros eletroquímicos e modificação com IrOx foram realizados 

separadamente para cada microeletrodo. O funcionamento dos microeletrodos 

foi avaliado a partir do registro de voltamogramas cíclicos em solução aquosa de 

K3Fe(CN)6 e de H2SO4. Os microeletrodos de ouro foram modificados com filme 

de IrOx e caracterizados conforme discutido na seção 2.3.5.  
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Figura 42 – Representação esquemática da configuração da célula eletroquímica utilizada nos 
experimentos voltamétrico envolvendo a microagulha. 

 

4.4. Resultados e Discussões 

4.4.1. Fabricação das microagulhas de Si 

O desenvolvimento desses dispositivos envolve etapas complexas que 

exigem além de conhecimentos específicos em fotolitografia e microeletrônica, 

recursos experimentais que excedem a infraestrutura e expertises do nosso 

laboratório. Por esta razão, foi estabelecida uma parceria com o grupo do Prof. 

Dr. Marcelo N. P. Carreño, do Laboratório de Microeletrônica (LME) da Escola 

Politécnica da USP, para a elaboração e confecção das microagulhas. 

Assim, o dispositivo projetado (Figura 43) tem formato pontiagudo com 10 

mm de comprimento, largura de 5 mm e ponta de 0,5 mm. Em sua estrutura 

foram configurados 3 pares de microeletrodos (d = 50 µm) que possibilitam 

medidas simultâneas, utilizando um único dispositivo. Cada par é composto por 

um microeletrodo de ouro, onde é depositado o filme de IrOx, correspondente ao 
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sensor de pH, e um microeletrodo de prata, onde é depositado o filme de AgCl, 

que funciona como eletrodo de pseudo-referência. 

 
Figura 43 – Esquema do dispositivo de microagulha de silício recoberta com material condutor. 

 

O método de fabricação das microagulhas é constituído de várias etapas 

sequenciais e a Figura 44 apresenta uma visão global de todo o processo. Assim, 

a primeira etapa consiste na limpeza da lâmina de silício que será utilizada. 

Nesta etapa diversas substâncias como solução piranha, ácido fluorídrico, 

hidróxido de amônio, entre outras, são utilizadas para a completa remoção de 

impurezas que eventualmente possam comprometer o desenvolvimento das 

etapas futuras. 

Em seguida, a lâmina de silício sofre uma oxidação térmica, via úmida, com 

o objetivo de melhorar a aderência dos materiais depositados na sequência, 

além de fornecer uma proteção adicional ao processo de corrosão. As etapas 

seguintes consistem na deposição de filmes finos (~60 µm) de Ti (promotor de 

aderência), Au e Ag por toda a lâmina, seguidas por procedimentos de 
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fotolitografia, por meio dos quais a geometria desejada para as trilhas e 

microeletrodos é impressa no dispositivo. 

Posteriormente, um filme de oxinitreto de silício (SiOxNy) é depositado 

sobre a lâmina para isolar as partes metálicas do dispositivo, o qual em seguida 

sofre novamente um processo de fotolitografia para a exposição dos terminais 

elétricos, dos microeletrodos e do silício que será corroído na sequência.  

O substrato é então submetido a corrosão úmida em solução aquosa de 

KOH 8 mol L-1, a 80°C por ~ 8 horas, de maneira que o desgaste sofrido 

proporcione a forma e a espessura desejada para a microagulha. Por fim, o 

dispositivo é mecanicamente destacado da lâmina e o encapsulamento dos 

terminais é feito.  

 

 

 

 

 
1. Limpeza  2. Oxidação e 

deposição de SiOxNy  
 3. Deposição de Ti e 

Au   

 

 

 

 

 
4. Fotolitografia do Au  5. Abertura dos canais 

para deposição de Ag 
 6. Deposição de Ag 

 

 

 

 

 
7. Lift-off da Ag   8. Deposição de SiOxNy   9. Fotolitografia do 

SiOxNy e o SiO2 

 

 

 

 

 
10. Corrosão do Si 

com KOH 
 11. Clivagem da 

microagulha  
 12. Encapsulamento 

Figura 44 – Simulação das etapas de fabricação da microagulha. 
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A Figura 45 exibe uma imagem de microscopia óptica da lâmina de silício 

após o processo de corrosão em solução de KOH. Pelas imagens verifica-se 

claramente que o dispositivo obtido possui geometria muito semelhante à 

elaborada. É possível observar também que as bordas do dispositivo ficaram 

mais clivadas que no projeto original, possivelmente devido a um efeito de borda 

ocorrido durante o ataque em KOH. Isto fez com que a ponta do dispositivo 

tomasse um formato cônico similar ao de uma agulha, o que pode ser vantajoso 

no momento da implantação do sensor no músculo alvo. 

             
Figura 45 – Imagens de microscópio óptico da placa de silício após o processo de corrosão em KOH. 

 

Um teste das propriedades mecânicas da microagulha foi realizado. Para 

isso, o dispositivo foi utilizado para perfurar diferentes regiões de um músculo 

bovino e a Figura 46 mostra os resultados. Pela imagem verifica-se que a 

microagulha conseguiu penetrar em ambas partes do músculo, permitindo a 

realização do implante de maneira adequada e sem a ajuda de nenhum outro 

utensílio. Durante a realização da avaliação, verificou-se que a agulha perfurou 

facilmente as regiões testadas, até mesmo na área mais fibrosa do músculo. Isso 

demonstra o incrível potencial deste tipo de dispositivo nas aplicações in vivo. 
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Figura 46 – Imagens da microagulha sendo implantada em diferentes regiões de um músculo bovino. 

 

Para uma avaliação mais apurada da superfície do dispositivo fabricado, 

análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas e a 

Figura 47 exibe os resultados. Tal análise minuciosa revela que, apesar de o 

dispositivo ter predominantemente reproduzido o projeto original, ele ainda 

apresentou pequenos defeitos estruturais. Isso pode ser comprovado pela 

análise das Figura 47 A, B e C, onde verifica-se a exposição de algumas trilhas 

de ouro, próximas aos terminais, causada pelo descolamento da camada de 

SiOxNy. Acredita-se que este desprendimento pode ter ocorrido durante a etapa 

de corrosão da lâmina. 
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Figura 47 – Imagens de MEV da microagulha de silício fabricada, sendo: (A, B e C) terminais para contato 
elétrico e (D, E e F) ponta e microeletrodos, onde: 1) µE_Ag e 2) µE_Au. Magnificação: (A e D) 150x; (B, E 
e F) 560 a 770x; (C) 3500x. 

 

Pelas imagens exibidas nas Figura 47 D, E e F, nota-se que a deposição 

no microeletrodo de prata foi um pouco menos homogênea do que a deposição 

do ouro. Tal fato pode ter ocorrido durante a etapa de Lift-off da prata. No 

entanto, vale ressaltar que a obtenção de uma superfície homogênea é mais 

relevante no caso dos microeletrodos de ouro, já que eles terão filmes de IrOx 

eletrodepositados em sua superfície. 

 

4.4.2. Ensaios eletroquímicos envolvendo as microagulhas de Si 

O contato elétrico na microagulha foi feito e, antes da sua modificação, foi 

realizada uma breve caracterização eletroquímica com o intuito de verificar o 

funcionamento dos três microeletrodos de ouro (µEAu_1; µEAu_2; µEAu_3) 

A 

D 

B C 

E F 
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presente nela. Assim, voltamogramas cíclicos em solução de ferricianeto de 

potássio e ácido sulfúrico foram utilizadas para este fim e a Figura 48 apresenta 

os resultados. 

 

 
 

Figura 48 – Voltamogramas cíclicos registrados utilizando o microeletrodo de ouro presente na 
microagulha, em: (A, B e C) solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 10 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1, v = 50 mV s-1. 
(D) solução aquosa de H2SO4 0,5 mol L-1, v = 100 mV s-1. Sendo: µEAu_1 (A); µEAu_2 (B); µEAu_3 (C e D); 

 

 

Pela Figura 48 observa-se claramente que todos os microeletrodos revelam 

a ocorrência do processo faradaico em E1/2 ~0,25V característico da redução do 

ferricianeto. No entanto, apenas o µEAu_3 apresentou um bom perfil 

voltamétrico, com baixa histerese, estabilização da corrente limite (ilim = 70 nA) 

e valor do raio (r = 29 µm) mais compatível com a área geométrica da superfície 

de ouro (d = 50 µm). Este microeletrodo também apresentou uma boa resposta 

A 

D 

B 

C 
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em solução de ácido sulfúrico, exibindo os sinais de oxidação (Ep = 1,5 V) e 

redução (Ep = 0,9 V) característicos para superfícies de ouro. Desta forma, o 

µEAu_3 foi utilizado para o teste de deposição dos filmes de IrOx e a Figura 49 

apresenta os resultados. 

Figura 49 – Modificação da superfície do µEAu_3, realizada em solução aquosa de [Ir(C2O4)(OH)4]2- 
pH(10,5), sendo: (A) Amperograma obtido aplicando-se E = -0,8 V por 600s. (B) Voltamogramas cíclicos 
obtidos a 100 mV s-1, registrando-se 50 ciclos. 

 

Pela figura, observa-se o rápido crescimento do filme dado pelo aumento 

da intensidade da corrente, tanto no amperograma quanto nos voltamogramas. 

Além disso, os voltamogramas exibem os picos de oxidação e redução 

característicos das espécies de irídio. 

A eficiência da deposição foi avaliada em solução tampão fosfato 0,01 mol 

L-1 (pH 7,0) e a Figura 50 exibe o resultado. A grande diferença nos dois 

voltamogramas, bem como a presença dos picos de oxidação e redução do 

irídio, confirma que o processo de eletrodeposição do filme na superfície do 

µEAu_3 ocorreu como esperado. O procedimento realizado permitiu que a 

superfície do microeletrodo de Au fosse recoberta em sua totalidade pelo filme 

de IrOx, conforme verificado em microscópio óptico. 

A B 



131 
 

 
Figura 50 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução tampão fosfato 0,01 mol L-1 (pH 7,0),                                
v = 100 mV s-1, antes e após a modificação da superfície do µEAu_3. 

 

Por fim, a resposta ao pH do sensor fabricado foi avaliada e a Figura 51 

apresenta os resultados. Como esperado, diferentes valores de pH resultaram 

em valores de potencial diferentes. Além disso, pela curva potenciométrica 

obtida pode-se inferir que o sensor desenvolvido apresentou uma resposta 

super-Nernstiana (68 mV pH-1), embora ligeiramente menor que os dispositivos 

apresentados nos capítulos anteriores. 

 

Figura 51 – A) Medidas de potencial de circuito aberto registradas utilizando o µEAu/IrOx_3 em solução tampão 
fosfato 0,01 mol L-1 em diferentes valores de pH. B) Curva potenciométrica.  

 

A B 
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Imagens de MEV das microagulhas após a modificação com o filme de IrOx 

foram realizadas e a Figura 52 apresenta o resultado. As imagens mostram que 

o filme foi depositado não só na superfície dos microeletrodos, mas também nos 

microcanais formados nas trilhas. Além disso, uma parte do filme parece ter 

descolado da microagulha durante a observação. Tal análise demonstra que o 

dispositivo possui imperfeições e o descolamento na região do microeletrodo 

pode ter sido causada por uma baixa aderência da camada de metálica, que 

pode ter sido agravado durante o procedimento de corrosão. 

  

Figura 52 – Imagens de MEV da microagulha de silício após a modificação com filmes de IrOx. 

 

4.4.3. Fabricação de microagulhas de Si com corrosão por plasma 

As microagulhas fabricadas anteriormente, embora possuíssem o formato 

e dimensões desejadas, apresentaram alguns defeitos evidenciados pelas 

imagens de MEV (Figura 47 e Figura 52) e ensaios eletroquímicos (seção 4.4.2). 

Na tentativa de aperfeiçoar o dispositivo e corrigir as imperfeições, algumas 

modificações no processo de fabricação foram realizadas. Tais modificações 

foram originando diferentes versões de microagulhas e, a seguir, é descrito a 

versão que forneceu os resultados mais promissores. 

Como um dos principais problemas foi o frágil isolamento das trilhas 

realizado pela camada de oxinitreto de silício, foi decido modificar a composição 
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do revestimento utilizado. Dessa forma, a estratégia adotada foi utilizar o óxido 

de silício (SiOx) depositado por sputtering como revestimento para a 

microagulha. Isso porque de acordo com a literatura [174, 179], filmes desta 

natureza tendem a ser mais resistentes aos processos corrosivos.  

Uma outra modificação foi a alteração do metal utilizado nas trilhas do 

dispositivo. O cobre, além de ter uma excelente interação com a camada de 

titânio (promotor de aderência), atua como semente para a eletrodeposição de 

ouro, proporcionando uma melhor aderência do filme de ouro ao substrato. 

Assim, os filmes de titânio e cobre foram depositados por sputtering, e o ouro foi 

eletrodepositado utilizando uma solução comercial de ouro (ELC 5390, 

Electrochemical processos galvanotécnicos ) a uma temperatura de 47°C, com 

densidade de corrente de aproximadamente 0,5 A dm-2, por 10 minutos. Após o 

processo de eletrodeposição, o dispositivo ainda passou por um tratamento 

térmico no hotplate a uma temperatura de aproximadamente 200°C por 10 

minutos, visando melhorar a aderência e a uniformidade do ouro 

eletrodepositado sobre o cobre. 

Por fim, uma modificação também foi realizada no procedimento de 

corrosão da placa de Si, empregando-se corrosão por PCE (plasma chemical 

etching [178]) usando plasma de SF6. Esta é uma metodologia bastante utilizada 

para a obtenção estruturas MEMS devido à sua alta taxa de corrosão do silício. 

Assim, a corrosão por plasma foi realizada segundo os seguintes parâmetros: 

fluxo de SF6 de 100 sccm, pressão de 68 mTorr, potência de 100 W, e uma taxa 

de corrosão de 1 μm por minuto. 

Após a corrosão por plasma, o dispositivo foi encapsulado para o uso em 

ensaios eletroquímicos. Assim, o processo de fabricação foi realizado numa 
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forma mais simplificada que a do procedimento anterior e a Figura 53 exibe o 

passo a passo das etapas. 

 

Figura 53 – Simulação das etapas de fabricação da microagulha. 

 

A Figura 54 apresenta imagens ópticas do dispositivo durante algumas 

etapas da fabricação. Como é possível observar, após a etapa de tratamento 

térmico (Figura 54 A) o dispositivo apresenta o design e a geometria desejados, 

mas ainda está agregado à placa de Si. A corrosão foi feita em duas etapas, para 

garantir uma menor exposição do revestimento das trilhas (SiOx) ao material 

corrosivo. Assim, primeiro a frente da agulha foi corroída (Figura 54 B) e o 

restante da corrosão foi realizada pela parte de trás (Figura 54 C). Ao fim do 

processo, a agulha destacada da placa (Figura 54 D) tem exatamente a 
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geometria desejada, e aparentemente possui menos imperfeições que a 

microagulha obtida no processo anterior. 

 

Figura 54 – Imagem óptica do dispositivo durante algumas etapas da fabricação. A) Após tratamento 
térmico; B) Após a corrosão pela frente (100 min); C) Após a corrosão por trás (300 min); D) Após o 
destacamento da placa de Si (fim da corrosão). 

 

Imagens de MEV das microagulhas foram obtidas após a etapa de corrosão 

e a Figura 55 exibe os resultados. Pela análise das imagens, verifica-se que o 

aspecto do filme de SiOx é bem menos poroso após a corrosão, quando 

comparado ao SiOxNy, e as trilhas metálicas parecem estar completamente 

recobertas por ele. As imagens de MEV também evidenciam a região exposta 

do microeletrodo de ouro, que corresponde ao filme escuro em formato de 
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círculo. Verifica-se que esta região tem aproximadamente 60 µm de diâmetro e 

se apresenta na forma de um filme compacto e homogêneo. 

 

Figura 55 – Imagens de MEV da microagulha de silício registradas depois da corrosão por plasma, em 
diferentes magnificações. 

 

Um filme de prata também foi eletrododepositado em 3 microeletrodos de 

ouro, para compor o sistema de pseudo-referência na microagulha. Assim, este 

processo foi realizado utilizando uma solução comercial de prata (Electro 

SilverLux – banho de prata, Electrochemical processos galvanotécnicos ) a uma 

temperatura de 27°C, com densidade de corrente de aproximadamente               

0,5 A dm-2, por 10 minutos. 
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4.4.4. Ensaios eletroquímicos envolvendo microagulhas de Si 

fabricadas por corrosão por plasma 

A parte inicial deste estudo envolveu a verificação do funcionamento dos 

microeletrodos de ouro presentes na microagulha. Para isso, foram registrados 

voltamogramas cíclicos em solução de ferricianeto de potássio e a Figura 56 

apresenta os resultados. 

 

Figura 56 – Voltamogramas cíclicos registrados utilizando microeletrodos de ouro presente na 
microagulha, em solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 5,5 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1, v = 50 mV s-1. Sendo:     
(▬) µEAu_1; (▬) µEAu_2; (▬) µEAu_3. 

 

A imagem acima mostra que os voltamogramas registrados para os três 

microeletrodos exibiram a presença do processo faradaico referente à redução 

do ferricianeto (E1/2 ~0,25V). Nos três casos foi observado um bom perfil 

voltamétrico, com estabilização da corrente limite e baixa histerese. No entanto, 

houve uma pequena diferença nos valores de corrente obtido por eles. 

Os valores de raio calculado foram 37,8 µm, 27,8 µm e 35,9 µm para os 

microeletrodos 1, 2 e 3, respectivamente. Estes valores encontram-se um pouco 

acima do esperado para microeletrodos com 60 µm de diâmetro. Este aumento 
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pode ser justificado pela contribuição proveniente da parte metálica das trilhas 

que eventualmente possa ter ficado exposta após o processo de corrosão.  

A modificação das superfícies destes microeletrodos foi realizada conforme 

descrito previamente na seção 2.3.5. Desta forma, a eletrodeposição dos filmes 

foi realizada sequencialmente para cada microeletrodo e sua avaliação foi feita 

por meio de registros de voltamogramas cíclicos em solução tampão fosfato pH 

7 antes e após o procedimento. A Figura 57 exibe os resultados. 

 

Figura 57 –  Voltamogramas cíclicos registrados em solução aquosa de tampão fosfato 0,01 mol L-1 (pH 

7,0) utilizando microeletrodos de ouro presente na microagulha antes da modificação (▬) e depois da 

modificação para µEAu_1 (▬), µEAu_2 (▬) e µEAu_3 (▬). v = 50 mV s-1 

 

A grande diferença nos valores de corrente obtidos antes e depois da 

eletrodeposição e a presença dos picos característicos da espécie de irídio 

evidenciam que o filme de IrOx foi efetivamente depositado nas três superfícies. 

Conforme já descrito na seção 2.5.2, por meio da corrente medida no processo 

redox foi possível estimar a espessura dos filmes. Assim, temos 0,64 µm, 0,68 

µm e 0,63 µm de espessura dos filmes para os microeletrodos 1, 2 e 3, 

respectivamente.   
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A resposta ao pH destes sensores foi avaliada segundo medidas de 

potencial de circuito aberto utilizando solução tampão fosfato em diferentes 

valores de pH (Figura 58).  

 
Figura 58 – A) Medidas de potencial de circuito aberto registradas em solução aquosa de tampão fosfato 

0,01 mol L-1 em diferentes valores de pH. B) Curva potenciométrica. Onde: (▬) µEAu/IrOx_1;                          

(▬) µEAu/IrOx_2; (▬) µEAu/IrOx_3. 

 

Verifica-se que os três sensores presentes na microagulha apresentaram 

uma resposta bem estável e reprodutível. Como esperado, o potencial medido 

responde linearmente ao valor de pH, de maneira que quanto maior o valor de 

potencial medido pelo dispositivo menor o valor do pH da solução. Além disso, 

todos os sensores apresentaram resposta super-Nernstiana, indicando uma boa 

sensibilidade ao pH do meio. 
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4.5. Conclusões 

Ao fim deste Capítulo, evidenciamos o desenvolvimento de duas 

metodologias para a fabricação de dispositivos do tipo MEMS. O dispositivo 

desenvolvido a partir de uma placa de Si apresenta três pares de microeletrodos, 

sendo 3 de ouro e 3 de prata, dispostos numa estrutura pontiaguda em formato 

de agulha com espessura de aproximadamente 100 µm. Esta configuração 

possibilita a realização de medidas simultâneas em triplicata obtidas a partir da 

implantação de uma única microagulha. 

A primeira estratégia utilizada na fabricação das microagulhas envolveu 

processos de microeletrônica complexos, tais como fotolitografia, deposição de 

filmes finos metálicos (Ti, Au e Ag) e de máscaras de proteção (SiOxNy), e a 

corrosão úmida em solução de KOH. O dispositivo produzido exibiu a geometria 

e design projetados, bem como possibilitou a deposição de um filme de IrOx 

sensível ao pH (68 mV pH-1). No entanto, o dispositivo apresentou algumas 

imperfeições, como a desproteção das trilhas condutoras, pouca aderência do 

filme de ouro e apenas um microeletrodo apresentou perfil voltamétrico 

adequado. 

Já a segunda estratégia apresentou resultados mais promissores que a 

anterior. A corrosão por plasma proporcionou menos danos à estrutura do filme 

de ouro e de SiOx, produzindo microagulhas com filme protetor menos poroso e 

microeletrodos com um bom perfil voltamétrico. Por meio desta nova 

metodologia foi possível obter uma microagulha com três microeletrodos 

modificados que responderam linearmente às alterações de pH do meio, com 

uma boa sensibilidade (70, 64 e 63 mV pH-1). 
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Por fim, a utilização de microagulhas de silício representa uma estratégia 

interessante para o estudo da fadiga muscular in vivo, eliminando a necessidade 

da utilização de cânula para o implante do sensor. Além disso, a possibilidade 

da realização de medidas simultâneas é uma grande vantagem do ponto de vista 

experimental, pois além de reduzir a quantidade de experimentos, permite a 

obtenção de replicatas em um único indivíduo. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

5. Uso de microssensores potenciométricos no 

estudo da difusão do íon Ca2+ através de 

membranas poliméricas 
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5.1. Introdução 

Polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos construídas por 

unidades repetitivas unidas por ligações glicosídicas. Eles são oriundos de 

fontes abundantes e renováveis, como vegetais (amido, pectina, celulose, 

xiloglucana), algas (alginato, agarose, carragenana), animais (quitina, heparina, 

ácido hialurônico) e produção microbiana (dextrana, pululana, xantana, diutana) 

[180]. A maioria dos polissacarídeos carrega grupos funcionais como hidroxilas, 

ácidos carboxílicos, aminoglicanos, sulfatos, que dependendo do pH do meio 

podem ser ionizáveis, conferindo carga às macromoléculas. Biocompatibilidade 

in vivo é a principal característica dos polissacarídeos, que os torna atrativos 

para aplicações biomédicas. Além disso, os polissacarídeos podem atuar na 

sinalização celular, mediando processos celulares a nível molecular [181].  

A literatura [182] apresenta excelentes trabalhos sobre o uso de hidrogéis 

de polissacarídeos injetáveis para a reconstituição de tecidos, como por 

exemplo, osteocondral, cardíaco, adiposo e vascular. Uma estratégia no caso de 

lesão osteocondral é o transplante autólogo de condrócitos, onde células de uma 

região sadia da cartilagem do próprio paciente são retiradas, proliferadas ex situ 

e injetadas na região lesada. Os polissacarídeos são utilizados como suportes 

para proliferação celular e como meio para proteger as células que serão 

injetadas. 

Membranas poliméricas ou hidrogéis [183] são redes tridimensionais 

hidrofílicas, porosas e com alta retenção de água e fluidos biológicos, podendo 

ser classificados em físicos ou químicos. Hidrogéis químicos são formados por 

ligações covalentes, ao passo que hidrogéis físicos são formados por interações 

eletrostáticas, dipolo-dipolo, por ligações de hidrogênio ou dipolo induzido entre 
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as cadeias poliméricas. Geralmente, hidrogéis químicos têm resistência química 

e mecânica maior que os hidrogéis físicos. Entretanto, é a aplicação final que 

norteia o tipo de hidrogel a ser utilizado. 

Avanços recentes em nanotecnologia vêm ganhando espaço, 

principalmente no desenvolvimento de hidrogéis para encapsulamento de 

fármacos e recuperação tecidual [184]. A liberação controlada de fármacos 

encapsulados em hidrogéis pode ser estimulada por fatores como pressão, 

temperatura, força iônica e pH do meio, campo elétrico e campo magnético [185, 

186].  Particularmente para a liberação de fármacos via transdérmica, o estímulo 

magnético tem vantagens da ação instantânea e não precisar ser invasivo. A 

sensibilidade a estímulos magnéticos pode ser obtida pela incorporação de 

partículas superparamagnéticas (diâmetro menor que 25 nm) à matriz 

polimérica.  Para fins biomédicos, as nanopartículas magnéticas (NPM) são 

utilizadas para imagens de ressonância magnética, para entrega de fármacos in 

vivo guiada por imã externo ou para liberação magnetoestimulada de dopamina, 

amoxicilina, insulina, curcumina e plasmídeos, por exemplo. 

Os hidrogéis magnéticos são interessantes não só para o desenvolvimento 

de matrizes para a liberação de fármaco estimulada por campo magnético 

estático externo (CME), mas também como suportes para proliferação celular. 

Hidrogéis de sulfato de condroitina modificada com metacrilato foram 

enriquecidos com fatores de crescimento (GF) de ossos e tendões; sob estímulo 

de CME (0.35 T) os GF foram liberados, impactando na morfologia de 

osteoblastos.  A liberação de levodopa a partir de scaffolds magnéticos de 

xantana e alginato pôde ser modulada com a aplicação de um CME de 0,4 T 
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durante todo o processo de proliferação e diferenciação de células neuronais a 

neurônios dopaminérgicos [187]. 

De forma geral, em sistemas vivos, um CME pode (i) aumentar a 

permeabilidade da membrana e a sobrevivência celular através da inibição de 

apoptose, (ii) induzir a osteogênese e morfogênese e (iii) aumentar a 

concentração de Ca2+ intracelular. Este último fator relaciona-se à maior 

proliferação celular sob CME ou na presença de NPM devido ao maior influxo de 

íons Ca2+ para o interior das células [186]. Foi reportado um estudo no qual íons 

Ca2+ intracelulares foram monitorados in situ, de forma que sinais de marcadores 

fluorescentes de Ca2+ provenientes das células neuronais foram observados em 

microscópio de fluorescência sob efeito de campo eletromagnético pulsado (10 

min de exposição) a 1 Hz, 10Hz e 100 Hz50.  Somente sob estímulos de 1 Hz 

ocorreu modificação na morfologia neuronal, mas sob estímulos em toda faixa 

de frequência (de 1 Hz a 100 Hz) foram observados aumento de influxo de íons 

Ca2+ do meio extracelular para dentro das células e indução de liberação de íons 

Ca2+ dos estoques intracelulares. Todas estas observações referentes ao influxo 

de íons Ca2+ podem estar relacionadas ao aumento da constante dielétrica da 

água, o qual foi determinado sob efeito de campo eletromagnético de baixa 

frequência (50 Hz). 

Hidrogéis à base de xantana, xiloglucana, alginato e éteres de celulose 

foram reportados para a liberação de fármacos, proteínas, enzimas para fins 

biomédicos e como suportes para proliferação e diferenciação celular. A gelatina 

é amplamente empregada na síntese de scaffolds devido à biocompatibilidade, 

não toxicidade e baixo custo. Materiais mistos de gelatina e polissacarídeo, como 
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por exemplo gelatina-alginato, gelatina-xantana e HPMC-gelatina, são 

adequados para aplicações biomédicas [180-187]. 

Apesar da estimulação magnética ter recebido atenção nos últimos anos 

devido ao desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico e de terapias 

baseadas em estímulos magnéticos, o efeito do campo magnético e de suportes 

magnéticos sobre as decisões de destino e funcionalidade de células neuronais 

ainda é pouco explorado e compreendido. Este é um tema de grande relevância 

porque está diretamente relacionado a terapias para doenças 

neurodegenerativas [188]. Por exemplo, células diferenciadas funcionais podem 

ser utilizadas para reparar ou substituir tecidos danificados por doenças ou 

lesões neurais, tais como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose 

lateral amiotrófica, doença de Huntington, esclerose múltipla, acidente vascular 

encefálico e lesão da medula espinhal. 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um alcaloide natural, encontrado em 

vários tipos de bebidas que consumimos diariamente, como chá, café, erva mate, 

guaraná, entre outros [189]. Nos seres humanos, a cafeína exerce vários efeitos 

estimulantes no sistema nervoso central, aumenta a taxa respiratória 

promovendo a broncodilatação, apresenta ação diurética e aumenta a lipólise. A 

maioria desses efeitos está relacionada com os metabólitos da cafeína, que são 

eles: paraxantina, teobromina e teofilina. A cafeína estimula os receptores de 

dopamina do cérebro, elevando o nível de dopamina liberada. Tais efeitos 

sugerem que esta substância pode apresentar um potencial efeito na 

proliferação e diferenciação de células neuronais. 
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5.2. Objetivo 

Este Capítulo tem como objetivo o estudo da difusão de íons Ca2+ através 

de diferentes membranas poliméricas fabricados pelo grupo da Prof. Dra. Denise 

Petri, do laboratório de Macromoléculas em Interfaces e Superfícies. Para a 

realização deste estudo, um microeletrodo íon seletivo para Ca2+ (ISME-Ca2+) foi 

construído e o micromanipulador da SECM foi utilizado para posicionar o 

dispositivo com precisão. O hidrogéis em questão foram fabricados a partir de 

alginato (ALG), gelatina (GEL), nanopartículas magnéticas (NPM) e cafeína 

(CAF), em diferentes combinações destes componentes. 

 

5.3. Parte Experimental 

5.3.1. Reagentes e Soluções 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas a partir de reagentes 

disponíveis comercialmente de grau de pureza analítica dissolvidos em água 

desionizada processada pelo sistema de purificação Nanopure Infinity (ultrapure 

water system, Barnstead, 18 MΩ cm). 

5.3.2. Instrumentação 

Foi utilizado um bipotenciostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm, Utrecht, 

Holanda), um microscópio eletroquímico de varredura (Sensolytics, Bochum, 

Alemanha) e uma câmera CCD (charge-coupled device, The Imaging Source 

DMK 21AU04). Durante as medidas empregou-se um sistema de dois eletrodos: 

um eletrodo indicador (ISME-Ca2+) e um eletrodo de referência (Ag | AgCl | 

KCl(sat)). 



148 
 

5.3.3. Síntese dos hidrogéis GEL/ALG/GTA 

Soluções de gelatina e alginato de sódio em concentrações variadas foram 

combinadas para avaliar a formação de hidrogéis estáveis e escolher a melhor 

composição. As concentrações de GEL e ALG que levaram aos hidrogéis mais 

estáveis foram 100 g/L e 10 g/L, respectivamente, as quais foram misturadas na 

proporção volumétrica de 1:1. Nessa mistura, foi adicionada solução aquosa de 

glutaraldeído (GTA, 25% v/v, Sigma ) 0,065% v/v, como agente reticulante. 

Em seguida, a solução mista de Gel/Alg/GTA foi mantida em agitação 

magnética por 60 minutos, a aproximadamente 50 °C. Após a homogeneização, 

as misturas foram submetidas a centrifugação por 3 min em 3600 rpm para retirar 

as bolhas de ar. As soluções foram transferidas para placas de Petri e 

conduzidas para a estufa a 60 °C overnight. O filme foi lavado e esterilizado com 

lâmpada UV. 

5.3.3.1. Incorporação de NPM aos hidrogéis  

A incorporação das NPM nos hidrogéis foi realizada através do método 

blending. Assim, os filmes produzidos foram intumescidos com 10 mL de água 

ultrapura ao longo de 1 hora e posteriormente cortados na forma de discos de 

1,5 cm de diâmetro para incorporação das NPM. Os discos de Gel/Alg/GTA 

foram imersos nas dispersões de NPM por 60 segundos para garantir 

incorporação máxima. Em seguida, os filmes foram lavados para retirar o 

excesso de NPM não incorporada. 
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5.3.3.2. Incorporação de Cafeína 

Os hidrogéis magnéticos foram conduzidos a estufa a 60°C para secagem. 

Em seguida, cada disco (com e sem NPM) foi mantido em 10 mL de solução de 

5 g/L de cafeína (CAF, 99.9 % pureza, Sigma ) por 60 minutos. Em seguida, o 

filme foi lavado para retirar o excesso de cafeína. 

5.3.4. Fabricação do ISME-Ca2+ 

Os dispositivos foram fabricado segundo procedimento descrito na 

literatura [37,186]. Os microssensores para Ca2+ foram fabricados a partir de 

capilares de borosilicato (O.D. =1,5 mm, I.D. 0,86 mm e 15 cm de comprimento, 

Sutter Instrument Company ). Os capilares foram imersos em solução de ácido 

sulfúrico 1 mol L-1 por 24 horas e, em seguida, foram lavados com água ultra 

pura e álcool, e secos em estufa a 160°C por 2h. Os capilares foram então 

puxados na Laser Micropipete Puller P-2000, segundo um programa de duas 

etapas, similar ao apresentado na Figura 9. Contudo, neste caso, este 

procedimento foi realizado apenas para o afinamento da ponta do capilar, sem 

que houvesse a selagem da mesma. 

Para inserção da membrana ionófora, houve necessidade de silanizar as 

paredes da micropipeta. Assim, com a ajuda de um micromanipulador, a ponta 

da micropipeta foi colocada em contato com N-(trimetilsilil)dimetilamina – 

TMSDMA (Selectophore™, Sigma ) e, em seguida, a micropipeta foi levada à 

estufa a 120°C por cerca de 1 hora.  

Após o procedimento de silanização, com a ajuda de um micromanipulador, 

a ponta da micropipeta foi inserida em um recipiente contendo a membrana 
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ionófora (ETH 1001, Sigma ), de modo que a micropipeta fosse preenchida pela 

membrana por capilaridade. Em seguida, a micropipeta foi preenchida com uma 

solução referência de CaCl2 100 mmol L-1 com a ajuda de uma seringa flexível 

(MicrofilTM 34G). Por fim, um fio de prata/cloreto de prata foi adicionado ao 

conjunto para completar o sistema do eletrodo indicador, além de servir como 

contato elétrico. A Figura 59 apresenta um esquema do dispositivo fabricado. 

 

Figura 59 – Representação esquemática do microssensor potenciométrico seletivo para íons cálcio. Esta 
representação encontra-se fora de escala. 

 

5.3.5. Calibração do Microssensor para Ca2+ 

Para a calibração do sensor, foram preparadas soluções-estoque de CaCl2 

nas concentrações de 0,1 mmol L-1, 10 mmol L-1, 0,5 mol L-1 e 1 mol L-1, sempre 

mantendo a mesma concentração do eletrólito suporte (KCl 0,1 mol L-1). Em um 

béquer foram adicionados 5mL de uma solução de KCl 0,1 mol L-1 e o 

microssensor e o eletrodo de referência (Ag/AgCl(KCl sat.)) foram posicionados e 

conectados ao potenciostato. A resposta do microssensor para Ca2+ foi 
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registrada a partir de medidas de OCP. A célula eletroquímica montada pode ser 

descrita da seguinte forma: 

Ag|AgCl|KCl(sat)|| amostra | membrana líquida | CaCl2 (100 mmol L-1)|Ag|AgCl 

Adições sucessivas das soluções-estoque foram realizadas, de forma a se 

atingir as concentrações finais de íons cálcio desejadas (1x10-7 a 0,3 mol L-1) 

para a construção da curva. A calibração foi realizada antes e depois das 

medidas envolvendo as membranas poliméricas e a equação da reta encontrada 

para a faixa linear da curva foi utilizada para estimar a concentração de íons 

cálcio nos estudos posteriores. 

 

5.3.6. Aplicação do Microssensor Ca2+ no estudo com hidrogéis 

A célula eletroquímica utilizada para este estudo era composta por duas 

placas de acrílico que juntas formam um sistema com dois compartimentos. Esta 

configuração permitiu o uso de soluções distintas em cada um dos 

compartimentos, de modo que a difusão de Ca2+ só poderia ocorrer através da 

membrana polimérica. Assim, o compartimento inferior foi preenchido com uma 

solução de CaCl2 0,5 mol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 com a ajuda de uma bomba 

peristáltica. O microssensor foi posicionado no compartimento superior com o 

auxílio do micromanipulador do SECM e de uma câmera CCD. Dessa forma, o 

microssensor foi aproximado até atingir a superfície da membrana e, em seguida, 

ele foi afastado 300 μm. Esta distância foi mantida para todas as membranas 

estudadas. Em seguida, o compartimento superior foi preenchido com 3 mL de 

uma solução de KCl 0,1 mol L-1 e a leitura do potencial foi iniciada. A diferença 

de potencial entre o microssensor e o eletrodo de referência foi medida ao longo 
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de 10 minutos. As medidas foram feitas em triplicata. O esquema do sistema 

descrito está representado na Figura 60. 

 

Figura 60 – Representação esquemática do sistema utilizado para estudar a difusão de íons cálcio através 
de membranas poliméricas. Compartimento superior (A): solução de KCl 0,1 mol L-1 e compartimento 
inferior (B): solução de CaCl2 0,5 mol L-1 + KCl 0,1 mol L-1. Esquema fora de escala. 

 

5.4. Resultados e Discussões 

5.4.1. Hidrogéis de alginato e gelatina 

A escolha do agente reticulante utilizado na síntese de hidrogéis químicos 

é uma etapa de grande importância, uma vez que ele também proporciona ao 

produto final características que vão desde biotoxicidade até as propriedades 

físicas e químicas. Isso porque estes compostos, que possuem massa molar 

muito menor que a dos polímeros envolvidos, são responsáveis por promover a 

“ponte” entre as cadeias poliméricas por meio de ligações químicas. Assim, para 

a síntese dos hidrogéis de alginato de sódio e gelatina (ALG/GEL) além de 

diferentes proporções entre os polímeros, diferentes agentes reticulantes 

também foram utilizados.  
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Sínteses utilizando ácido cítrico (2,5 g/L), hipofosfito de sódio (1,25 g/L) e 

cloreto de cálcio (5%) como agentes reticulantes do sistema ALG/GEL foram 

realizadas. No entanto, nenhuma destas substâncias foi capaz de produzir 

hidrogéis com as características desejadas. Os filmes produzidos apresentaram 

pouca estabilidade mecânica, presença de bolhas, dificuldade de manuseio, 

baixa incorporação de NPM e/ou aspecto quebradiço, como é possível verificar 

na Figura 61 A, por exemplo.    

 

Figura 61 – Hidrogéis sintetizados a partir de ALG/GEL (10 g/L / 100 g/L), onde: (A) 1/1 reticulação com 
ácido cítrico 2,5 g/L; (B) 1/1 reticulação com GTA 0,055% v/v. 

 

Já a síntese realizada utilizando GTA, Figura 61 B, como reticulante, 

forneceu filmes maleáveis, com boa estabilidade mecânica e química, e com um 

bom grau de intumescimento, mesmo que em baixas concentrações (GTA 

0,055%). Além disso, é desejável utilizar baixa concentração desta substância 

para evitar efeitos citotóxicos. A maior estabilidade do hidrogel produzido 

utilizando este reticulante pode ser explicada pela ocorrência de interações mais 

eficientes entre o aldeído do GTA e amina primária da gelatina, formando uma 

base de Schiff, garantindo a estabilidade química da matéria [190].  
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Após a otimização da composição do filme, os hidrogéis escolhidos para 

incorporação das NPM foram Alg 10 g/L / Gel 100 g/L 1:1 reticulados com GTA 

0,055% v/v. Os filmes produzidos segundo estes parâmetros, cuja espessura 

média é de 490 (± 10) μm, foram submetidos à incorporação de NPM pelo 

método blending. A Figura 62 ilustra a obtenção de hidrogéis magnéticos a partir 

desta técnica. 

 

Figura 62 – Hidrogéis magnéticos de ALG/GEL obtidos pelo método blending.   

 

A incorporação de cafeína nos hidrogéis de ALG/GEL foi analisada por 

MEV e a Figura 63 apresenta os resultados. A análise morfológica possibilitou 

identificar a presença de macroporos organizados, irregulares, com diâmetro 

variável na estrutura do filme. Além disso, pela imagem registrada após o 

procedimento de incorporação é possível observar cristais de cafeína, em 

formato de agulhas, presentes no interior dos poros do filme polimérico.  
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Figura 63 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura dos hidrogéis de ALG/GEL antes e após a 
incorporação de cafeína, onde: A) 10 kv x 500 e B) 10 kv x 1500. 

 

5.4.2. Desenvolvimento e calibração do ISME-Ca2+ 

Como já descrito no Capítulo 1, a configuração básica de um eletrodo 

indicador de membrana líquida íon seletiva é dada por um dispositivo contendo 

uma substância orgânica líquida ou sólida (dissolvida em um líquido imiscível 

com água) e uma solução padrão do íon de interesse. A membrana orgânica 

deve estar em contato efetivo com a parede de vidro do eletrodo, pois, caso 

contrário, a solução aquosa pode escoar pela superfície do vidro, causando um 

curto-circuito. Além disso, nestas condições, a membrana pode facilmente 

desprender-se pela ponta do eletrodo durante o manuseio do mesmo. Isso pode 

ser evitado se a superfície do vidro se tornar hidrofóbica por silanização. 

Na silanização, os grupos silanos substituem as hidroxilas na superfície do 

vidro e se ligam a ele por ligações covalentes, resultando em um revestimento 

hidrofóbico monomolecular. Diferentes substâncias podem ser utilizadas para 

realizar esse procedimento, dependendo da finalidade. Para a produção de 

ISMEs, o TMSDMA tem sido amplamente empregado devido a algumas de suas 

características, como elevada pressão de vapor, assim como pelo fato de ele 

não formar polímero em contato com a água e não gerar um subproduto 
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corrosivo. A Figura 64 exibe a reação de silanização que ocorre no interior do 

capilar de vidro. 

 
Figura 64 – Reação do TMSDMA e grupos hidroxilas na superfície interna da micropipeta de vidro.  

Fonte: Adaptado de [37] 
 

Após a silanização da ponta da micropipeta, o preenchimento da mesma 

com a membrana ionófora pôde ser realizado. O aumento da hidrofobicidade das 

paredes de vidro permitiu que a membrana pudesse preencher facilmente o 

interior da micropipeta por capilaridade e sem a formação de bolhas. O resultado 

pode ser observado no detalhe da Figura 59. 

Os ionóforos de éter [191] coroa têm sido amplamente investigados desde 

a sua introdução na década de 70, resultando em uma série de produtos 

sensores de sucesso. Mais de 40 anos de experiência com esses ligantes 

provaram que eles atendem a todos os requisitos em relação à sensibilidade, 

seletividade e vida útil. O ETH 1001 (Figura 65), também conhecido como CA 

1001, é um ionóforo transportador neutro seletivo para Ca2+. O transporte de 

Ca2+ por membrana é facilitado pelo ETH 1001, como demonstrado em estudos 

de transporte de Ca2+. Este ionóforo possui um número apropriado de sítios de 

ligação (cavidade macrocíclica) para cátions de metais alcalinos e alcalinos 

terrosos. Assim, a complexação ocorre entre o cátion e o oxigênio do éster, 

formando um complexo estável com alta seletividade [37]. 
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Figura 65 – Estrutura do ionóforo ETH 1001 utilizado na fabricação do ISME-Ca2+. 

 

A resposta potenciométrica deste dispositivo foi obtida a partir de medidas 

de potencial de circuito aberto e avaliada através de curvas de calibração obtidas 

em soluções contendo KCl 0,1 mol L-1 (pH 6,7) e quantidades variáveis de CaCl2 

entre 0,1 µmol L-1 a 0,3 mol L-1 (0,5 ≤ pCa2+ ≤ 7, onde pCa2+ = - log [Ca2+]). Como 

pode ser observado pela Figura 66 B, o potencial medido pelo dispositivo 

aumenta linearmente em função do aumento da concentração de íons Ca2+ a 

partir de 30 µmol L-1 (pCa2+ = 4,5). 

    

Figura 66 – A) Medidas de OCP registradas utilizando o ISME-Ca2+ em soluções contendo KCl 0,1 mol L-1 e 
quantidades variáveis de CaCl2 entre 0,1 µmol L-1 a 0,3 mol L-1. B) Curva potenciométrica. 

 

A B 
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O dispositivo foi calibrado antes e depois do uso durante um dia de trabalho, 

para garantir a integridade dos dados. Pela Figura 66 B é possível constatar que 

não houve nenhuma mudança significativa do coeficiente angular (28,1 e         

28,2 mV), assegurando que o uso do dispositivo não acarretou em perda de 

sensibilidade. 

 

5.4.3. Estudo da difusão de íons Ca2+ através dos hidrogéis 

A permeação de íons Ca2+ foi investigada para os sistemas de ALG/GEL, 

ALG/GEL/CAF, ALG/GEL/NPM e ALG/GEL/NPM/CAF, cujas membranas tinham 

uma espessura média de 490 (± 10) μm. Medidas de potencial de circuito aberto 

foram registradas por 900s e os experimentos foram realizados em triplicata para 

cada sistema. A Figura 67 apresenta uma comparação entre os resultados de 

cada uma das membranas poliméricas. 

 

Figura 67 – Análise da permeação de íons cálcio através das membranas poliméricas de alginato e 
gelatina. 
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Conforme apresentado pela Figura 67, a permeação de íons Ca2+ parece 

ocorrer de forma mais acentuada nas membranas híbridas (com NPM e 

NPM/CAF), em comparação com as membranas poliméricas sem NPM. A 

presença de NPM na matriz polimérica pode causar alongamento ou 

compressão das cadeias por causa da orientação dos dipolos. Assim, essa 

deformação na cadeia pode estimular a difusão de Ca2+ através do filme [186, 

192]. Esses resultados corroboram estudos investigados anteriormente, em que 

a presença de NPM nas membranas poliméricas favorece o crescimento celular 

devido ao maior influxo de íons cálcio [186, 193, 194].  

Os resultados apresentados também sugerem que a presença da cafeína 

na composição da membrana provoca uma ligeira diminuição na permeação de 

íons Ca2+. Tal observação levantou a questão a respeito da influência do fluxo 

de cálcio na liberação de cafeína pela membrana durante a execução dos 

experimentos. Por essa razão, foi determinada a quantidade de cafeína presente 

na solução dos dois compartimentos e em duas condições: com e sem fluxo de 

Ca2+. A determinação foi realizada por espectrofotometria UV (272nm) e a Figura 

68 apresenta os resultados. 

Pela Figura 68 verifica-se que nas duas condições temos a liberação da 

cafeína para ambos os compartimentos. No entanto, na ausência do fluxo de 

íons cálcio, a cafeína é liberada em sua maioria para o compartimento inferior, 

enquanto que o inverso é observado na presença do fluxo. Acredita-se que a 

passagem de íons Ca2+ causa maior liberação de cafeína para o compartimento 

superior a partir da quelação entre íons Ca2+ e cafeína [195]. Essa interação 

pode justificar a menor mobilidade de íons cálcio nas membranas que contêm 

cafeína em sua composição. 
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Figura 68 – Influência do fluxo de cálcio na concentração de cafeína liberada pela membrana de 
ALG/GEL/CAF. 

 

O fato de ter sido detectada a presença de cafeína no compartimento onde 

o ISME foi posicionado, mesmo na ausência de fluxo de Ca2+, levantou a 

necessidade de verificar se a cafeína exerce alguma influência no sinal do 

dispositivo. Assim, medidas de potencial de circuito aberto foram registradas em 

solução de KCl 0,1 mol L-1, com e sem a presença de CaCl2 1 mmol L-1, na qual 

1 mmol L-1 de cafeína foi adicionada. A Figura 69 exibe os resultados. 

Como é possível verificar na figura acima, a adição de cafeína não 

acarretou em mudança significativa do potencial medido pelo ISME-Ca2+, tanto 

na presença quanto na ausência de íons Ca2+ no meio. As ligeiras oscilações no 

potencial podem ser atribuídas à adição da solução estoque de cafeína no meio. 

Portanto, podemos concluir que a cafeína não causou nenhuma interferência 

durante o estudo da permeação de íons Ca2+.  
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Figura 69 – Medidas de potencial de circuito aberto registradas utilizando o ISME-Ca2+ em solução aquosa 
de KCl 0,1 mol L-1, onde: (▬) adição de cafeína 1 mmol L-1 e (▬) adição de CaCl2 1 mmol L-1 + cafeína 1 
mmol L-1. As setas indicam o momento da adição das respectivas soluções. 

 

 

5.5. Conclusões 

Ao fim deste Capítulo, verifica-se que os hidrogéis fabricados à base de 

alginato e gelatina reticulados com 0,055% de glutaraldeído apresentaram boa 

estabilidade química e mecânica, com um bom grau de intumescimento. Além 

disso, forneceram uma boa base para a incorporação das nanopartículas 

magnéticas e da cafeína. 

A metodologia utilizada para a fabricação do microssensor para Ca2+ foi 

bastante apropriada para os objetivos deste trabalho. O microeletrodo íon 

seletivo para cálcio fabricado, ISME-Ca2+, apresentou resposta rápida e estável, 

com uma ampla faixa de trabalho (30 µmol L-1 a 0,3 mol L-1). Além disso, foi 

demonstrado que a resposta do sensor não foi afetada pela presença da cafeína 

em solução. 
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O estudo da difusão de íons Ca2+ através de membranas poliméricas 

revelou que a presença de nanopartículas magnéticas na composição da 

membrana aumenta significativamente a permeabilidade do íon Ca2+ em cerca 

de 100 vezes. Estes resultados corroboram estudos reportados previamente na 

literatura, em que o aumento na permeabilidade de íons Ca2+ foi observada em 

hidrogéis à base de goma de xantana na presença de nanopartículas.  

Por fim, os resultados apontam que a presença da cafeína na composição 

dos hidrogéis reduz a permeabilidade dos íons Ca2+ em cerca de 50%. Acredita-

se que durante a passagem dos íons Ca2+, a cafeína possa estar quelando parte 

destes íons e, com isso, diminuindo a concentração destes no compartimento 

superior. Assim, verifica-se que esta diferença pode ser significativa a ponto de 

comprometer a proliferação celular pelo uso de hidrogéis com essa composição. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

    

 

 

6. Aplicação da SECM em estudos 

envolvendo nanomateriais 
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6.1. Introdução 

Materiais nanoporosos têm atraído muito interesse em uma infinidade de 

áreas de pesquisa em eletroquímica nos últimos anos, o que tem sido 

demonstrado por suas inúmeras aplicações em dispositivos de energia (bateria, 

supercapacitores, células a combustível)[196–198] e eletroanálise (sensor 

eletroquímico e bioquímico)[199, 200]. A alta atividade eletroquímica de tais 

materiais foi anteriormente atribuída principalmente à grande área superficial 

[201], facetas cristalinas específicas [202] e defeitos estruturais associados 

[203]. Recentemente, descobriu-se que a morfologia nanoporosa também 

influencia significativamente o processo eletroquímico através do fenômeno de 

nanoconfinamento [204].  

O ouro nanoporoso (NPG) tem estrutura semelhante a uma espuma 

metálica caracterizada por uma rede interconectada de grãos nanométricos com 

vários tamanhos de poros. A literatura apresenta um vasto número de filmes 

NPG preparados por métodos eletroquímicos, incluindo o método de dealloying 

[205], eletrodeposição assistida por molde [206] e anodização de uma superfície 

de ouro [207]. No entanto, foi verificado que a base da arquitetura nanoporosa é 

fortemente dependente do método e das condições de preparo. Dessa forma, 

sob condições distintas, filmes de ouro nanoporoso podem oferecer diferentes 

propriedades eletroquímicas. 

Os NPGs têm sido amplamente utilizados para sensores, catálise e 

aplicações relacionadas a energia devido às suas propriedades únicas, como 

grande área superficial, condutividade e pequena susceptibilidade a 

envenenamento/interferência. As aplicações dos sensores fabricados com estes 

materiais são bastante abrangentes, como eletrocatalisadores para redução de 
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oxigênio [208], evolução de hidrogênio [209] e oxidação de monóxido de carbono 

[210] e metanol [211], bem como no desenvolvimento de sensores 

amperométricos para nitrito [212], dopamina [213] e ácido ascórbico [214]. 

A microscopia eletroquímica de varredura (SECM) é uma técnica eficiente 

para investigar a (i) topografia da superfície, (ii) condutividade e (iii) atividade 

catalítica de materiais. A informação eletroquímica é obtida a partir de reações 

que ocorrem em um microeletrodo (tip), um substrato, ou ambos, em 

experimentos realizados com sondas colocadas próximas ao substrato (ou seja, 

alguns micrômetros acima da superfície). Os modos de operação SECM mais 

comuns são feedback, gerador/coletor (SG/TC ou TG/SC), competição redox e 

interrogação de superfície, que são convenientemente usados dependendo da 

aplicação. 

Por exemplo, no modo feedback, o mediador redox presente na solução 

está envolvido em reações de oxidação/redução. Como resultado, curvas de 

aproximação positiva (condutiva) ou negativa (isolante) são obtidas com base na 

natureza do substrato. As informações sobre a atividade da tip/substrato também 

podem ser obtidas no modo SG/TC (Substrate Generator/Tip Collector, o 

mediador redox é gerado no substrato e coletado na tip) ou TG/SC (Tip 

Generator/Substrate Collector, o mediador redox é produzido na tip e coletado 

no substrato) [75, 79, 215–219]. Assim, a versatilidade da técnica SECM permite 

uma ampla gama de aplicações, como mapeamento de células vivas [220] e 

microrganismos [221], estudo do transporte de moléculas através de poros [213] 

e em investigações de superfície [222, 223]. 

Os parâmetros cinéticos de uma reação eletroquímica heterogênea 

envolvendo a oxidação ou a redução de uma espécie química em um eletrodo, 
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como o coeficiente de transferência de carga (α ou β) e a constante de 

velocidade padrão (k) podem ser determinados utilizando-se diferentes técnicas, 

tais como, impedância, cronopotenciometria e voltametria [1, 224–226]. A 

determinação destes parâmetros permite entender quão rápida é a reação e qual 

processo, oxidação ou redução, é mais sensível à variação de potencial. Esta 

informação sobre a reação é útil em estudos para caracterizar materiais e/ou 

superfícies. Estudos recentes tem mostrado a possibilidade da utilização da 

técnica de SECM na obtenção de parâmetros cinéticos [76, 216, 219, 222, 227, 

228]. 

 

6.2. Objetivo 

O objetivo deste capítulo é demonstrar de forma simples e direta as 

diferentes possibilidades de utilização da técnica de SECM em estudos 

envolvendo materiais nanoestruturados de ouro. Assim, no primeiro caso é 

demonstrada a utilização de um sensor nanoporoso de ouro no mapeamento da 

difusão simulada de dopamina por uma célula. Nos outros dois casos, reporta-

se a avaliação da atividade eletrocatalítica de duas superfícies nanoporosas 

utilizando a SECM. 

 

6.3. Parte Experimental 

6.3.1. Reagentes e Soluções 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas a partir de reagentes 

disponíveis comercialmente de grau de pureza analítica dissolvidos em água 
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desionizada processada pelo sistema de purificação Nanopure Infinity (ultrapure 

water system, Barnstead, 18 MΩ cm). 

6.3.2. Instrumentação 

Foi utilizado um bipotenciostato Autolab PGSTAT128 (Metrohm, Utrecht, 

Holanda), um microscópio eletroquímico de varredura (Sensolytics, Bochum, 

Alemanha) e uma câmera CCD (charge-coupled device, The Imaging Source 

DMK 21AU04). A configuração da célula foi diferente em cada estudo. Para o 

estudo da difusão da dopamina empregou-se um sistema de dois eletrodos: um 

eletrodo trabalho (microeletrodo de ouro nanoporoso, NPG-μE) e um eletrodo de 

referência (Ag | AgCl | KCl(sat)). Para o estudo dos filmes nanoporosos de ouro 

(NPG), foi utilizado um sistema de três eletrodos: dois eletrodos de trabalho 

(microeletrodo de platina e o filme NPG) e um eletrodo de referência (Ag | AgCl 

| KCl(sat)). Por fim, no estudo com o filme nanoporoso de ouro decorado com 

platina (Pt-NPG) foram utilizados 4 eletrodos: dois eletrodos de trabalho 

(microeletrodo de platina e o filme Pt-NPG), um contra eletrodo (fio de Pt) e um 

eletrodo de referência (Ag | AgCl | KCl(sat)). 

6.3.3. Fabricação dos filmes nanoporosos 

Neste Capítulo são estudadas diferentes superfícies nanoporosas, cuja 

preparação tem suas particularidades. Assim, a seguir são descritas brevemente 

a preparação destas superfícies, juntamente com as referências onde outras 

questões, como detalhes da caracterização e aplicação, são discutidas mais 

criteriosamente. 
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 Microeletrodo de ouro nanoporoso (NPG-μE): Foi preparado a partir do 

método de anodização-redução no qual, basicamente, o potencial de um 

microeletrodo de ouro é varrido de 0 a 2,0 V (vs Ag|AgCl,KCl sat.) em uma solução 

de H2SO4 0,5 mol L−1 e velocidade de varredura de 0,02 V s−1. Após a varredura 

direta, o potencial foi mantido em 2,0 V por 20 min para a formação do óxido de 

ouro poroso (anodização). A camada de óxido gerada foi posteriormente 

reduzida na varredura reversa (redução eletroquímica) para formar estruturas 

nanoporosas na superfície do microeletrodo.[213] 

 Filme de ouro nanoporoso (NPG): Neste caso, os filmes foram fabricados 

a partir do método de eletrodeposição potenciostática DHBT (Dynamic Hydrogen 

Bubble Template). O procedimento consiste na aplicação de um potencial fixo 

em uma célula de três eletrodos usando uma solução de AuCl3 5 mmol L-1 em 

H2SO4 0,5 mol L-1, sob forte agitação. Variando-se dois parâmetros 

experimentais (potencial aplicado e o tempo de aplicação do potencial), três 

materiais distintos foram produzidos na superfície de um eletrodo de ouro.[222] 

 Filme de ouro nanoporoso decorado com platina (Pt-NPG): Este filme foi 

obtido adaptando-se o protocolo do método de anodização-redução. Assim, foi 

utilizado um eletrodo de ouro e em ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 foi registrado um 

voltamograma cíclico (0 a 2,0 V vs Ag|AgCl,KCl sat. a 20 mV s-1). O potencial foi 

mantido em 2 V por 30 min e durante a varredura reversa, foi adicionada à célula 

eletroquímica uma quantidade de solução de H2PtCl6 suficiente para se obter 

uma concentração resultante de 2 mmol L-1. 
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6.4. Resultados e Discussões 

6.4.1. Uso de microeletrodo de ouro nanoporoso no estudo da 

difusão de dopamina  

Um microeletrodo de ouro nanoporoso (NPG-μE) com área superficial 

eletroativa aumentada, alta sensibilidade e seletividade foi fabricado para a 

detecção de dopamina (DA). Na tentativa de demonstrar uma aplicação para o 

dispositivo, uma célula eletroquímica com dois compartimentos divididos por 

uma membrana impermeável com um orifício micrométrico no meio foi utilizada 

para simular a liberação de DA (assumindo uma célula viva). Esta configuração 

permitiu o uso de soluções distintas em cada um dos compartimentos, de modo 

que a difusão de DA só poderia ocorrer através do orifício na membrana. Assim, 

o NPG-µE foi utilizado como sonda SECM para realizar estes experimentos, 

como uma prova de conceito. 

Para este propósito, foi utilizado uma membrana de polipropileno (Scotch, 

3M ) para selar o compartimento inferior e uma agulha para fazer um pequeno 

orifício nela. O sistema de posicionamento do SECM foi usado para perfurar a 

membrana com a agulha. Antes de selar o compartimento inferior, a célula 

eletroquímica foi preenchida com solução de DA 20 mmol L-1 em tampão fosfato 

0,01 mol L-1 (pH 7). Em seguida, com o compartimento inferior selado, o superior 

foi preenchido com tampão fosfato 0,01 mol L-1. 

Para garantir que a difusão pudesse ocorrer através do orifício, um 

experimento preliminar foi realizado. Assim, o NPG –μE foi mantido a 50 µm da 

membrana e, antes de fazer o furo, um voltamograma cíclico foi registrado (curva 

preta, Figura 70). Em seguida, o orifício foi feito com a agulha e outros dois 
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voltamogramas foram registrados, um após 40 min (curva vermelha, Figura 70) 

e outro após 95 min (curva azul, Figura 70). Os voltamogramas registrados após 

as duas soluções estarem em contato mostram uma resposta redox 

característica da oxidação da DA, a qual se tornou mais intensa no último 

registro. Tais resultados indicam que a configuração do experimento foi bastante 

adequada para os propósitos do estudo, uma vez que a DA pôde ser detectada 

no compartimento superior, sugerindo sua difusão através do furo da membrana. 

 
Figura 70 – Voltamogramas cíclicos registrados com o NPG-μE em tampão fosfato 0,01 mol L-1     

(pH 7) antes (▬), após 40 min (▬) e após 95 min (▬) o início da difusão de DA. 

 

Para o registro da imagem, foi utilizada exatamente a mesma configuração 

(Figura 71 A) e apenas a solução de tampão fosfato foi reposta. A varredura só 

foi iniciada depois que ambas as soluções estivessem em contato por cerca de 

10 min, para que a difusão fosse estabelecida e ocorresse a uma taxa mais lenta. 

O NPG-μE foi polarizado em 0,25 V e mantido a uma altura fixa de 20 µm durante 

a varredura ao longo do plano (x, y) da membrana. A Figura 71 B exibe a imagem 

eletroquímica relativa à difusão da DA.  
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Como a corrente do NPG-μE é diretamente proporcional à concentração de 

DA, as áreas em que a corrente é maior correspondem ao centro do orifício, por 

onde difunde a espécie eletroativa. Portanto, obtém-se uma informação resolvida 

no espaço com resolução micrométrica quanto às mudanças de concentração. 

O gradiente de concentração produzido durante a difusão da DA através do 

orifício também pode ser visto em uma imagem 3D, como mostrado na Figura 

71 C. 

 

  

 

Figura 71 – Imagem óptica do NPG-μE e da membrana perfurada com um furo (A). Imagens de SECM da 
área mapeada em 2D (B) e em 3D (C). As setas representam a direção da varredura. Etip = 0,25 V e            d 
= 20 μm e vstep = 10 μm s-1. Tamanho do pixel = 25 x 25μm. 

 

A B

C 
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Um experimento semelhante também foi realizado, mas desta vez foram 

feitos três furos na membrana para avaliar se o sensor poderia distinguir 

entidades separadas. Todas as configurações anteriores foram mantidas. O 

sistema de posicionamento do SECM foi usado novamente para perfurar a 

membrana com a agulha. Os orifícios foram perfurados de modo a formar um 

triângulo quase equilátero com vértices de 500 µm, evitando assim a 

sobreposição dos campos de difusão (Figura 72 A). 

 

  

 

Figura 72 – Imagem óptica do NPG-μE e da membrana perfurada com três furos (A). Imagens de SECM da 
área mapeada em 2D (B) e em 3D (C). As setas representam a direção da varredura. Etip = 0,25V e                       
d = 20μm e vstep = 10μm s-1. Tamanho do pixel = 25 x 25μm. 

A B

C 
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A imagem de SECM obtida (Figura 72 B) mostra claramente que as 

correntes mais altas correspondem aos orifícios, especialmente aquelas 

localizadas na parte inferior da imagem. Como a quantidade de material que 

chega ao compartimento superior é dependente do tempo (Figura 70), parece 

plausível que valores mais altos de corrente sejam observados para esses dois 

furos, que foram mapeados por último (veja a direção do escaneamento na 

Figura 72 C). A imagem 3D correspondente ao padrão de difusão DA através 

dos 3 orifícios é mostrada na Figura 72 C.  

Deve-se ressaltar que, embora as imagens ainda tenham uma pequena 

contribuição topográfica, os resultados obtidos sugerem que o NPG-μE pode ser 

uma poderosa ferramenta no monitoramento da liberação de DA em 

microambientes. 

 

6.4.2.  Avaliação da atividade eletrocatalítica de filmes de ouro 

nanoporoso eletrodepositados 

Neste trabalho, uma nova metodologia para a fabricação de filmes de ouro 

nanoporoso (NPG) por eletrodeposição potenciostática é apresentada. O 

método conhecido como DHBT baseia-se no uso bolhas de hidrogênio formadas 

in situ durante a eletrodeposição do ouro na superfície do eletrodo como molde. 

Assim, três filmes de ouro nanoporoso foram fabricados utilizando condições 

diferentes: NPG1 (-1 V por 100 s), NPG2 (-4 V por 100 s) e NPG3 (-4 V por 300 

s). Os potenciais foram aplicados frente a um eletrodo de referência de 

Ag|AgClKClsat. Nessas superfícies, demonstrou-se que processos eletroquímicos 

envolvendo a oxidação de ascorbato, nitrito e dopamina ocorrem em potenciais 
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menos positivos e com ganho de sensibilidade. Isso se deve à formação de sítios 

cataliticamente ativos e ao aumento da área superficial.  

A atividade eletrocatalítica dessas superfícies foi investigada pela técnica 

SECM. Para isso, foram realizadas curvas de aproximação para os três filmes 

desenvolvidos, bem como para a superfície do ouro polido. Dessa forma, a 

primeira etapa desse estudo envolveu a caracterização do microeletrodo de 

platina. O raio do microeletrodo foi calculado a partir da corrente limite obtida no 

voltamograma cíclico registrado em solução de [Ru(NH3)6]Cl3 15 mmol L-1 em 

KCl 0,1 mol L-1 (Figura 73 - a). Já para estimar o valor do RG, foi realizada uma 

curva de aproximação em substrato de silício utilizando a mesma solução do 

voltamograma (Figura 73 - b). Para este microeletrodo de Pt, determinou-se o 

raio (2 µm) e o valor de RG (em torno de 10), estimados a partir da Equação 1, 

e do ajuste da curva teórica com a curva experimental, respectivamente. 

 
Figura 73 – a) Voltamograma cíclico registrado utilizando microeletrodo de platina em solução aquosa de 
[Ru(NH3)6]Cl3 20 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 empregando velocidade de varredura de 50 mV s-1. b) Curva 
de aproximação registrada com o microeletrodo de Pt (Etip -400 mV) em substrato de silício. 

 

Um estudo preliminar das superfícies em questão foi realizado utilizando 

ferricianeto de potássio, registrando-se curvas de aproximação polarizando 
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apenas a tip. As curvas experimentais foram ajustadas às curvas teóricas e a 

Figura 74 apresenta o resultado. 

 
Figura 74 – Comparação das curvas de aproximação experimentais (símbolos) e teóricas (linha) obtidas 
em diferentes superfícies NPG e ouro polido (0 = ouro polido, 1 = NPG1, 2 = NPG2 e 3 = NPG3) usando um 
microeletrodo de Pt (r = 2 µm) numa solução de K3[Fe(CN)6] 10 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1. Inset: 
Voltamograma registrado em solução de K3[Fe(CN)6] 10 mmol L-1 em KCl 0,1 mol L-1 com o microeletrodo 
de Pt utilizado como tip nestes experimentos. 

 

Como é visto na figura acima, todas as curvas apresentaram perfil de 

feedback positivo, em que a corrente aumenta à medida que o microeletrodo se 

aproxima do substrato, característico de substratos condutores. Nota-se que o 

maior valor de corrente foi obtido para o NPG3, e o menor, para a superfície de 

ouro polido. 

Como todas as curvas foram obtidas segundo uma mesma condição 

experimental, as variações de perfil podem ser atribuídas às diferenças nas 

propriedades eletrocatalíticas de cada superfície. Assim, os resultados sugerem 

que a atividade eletrocatalítica dessas superfícies aumenta da seguinte forma: 

Ouro polido < NPG1 < NPG2 < NPG3. Dessa forma, foi verificado que a 

superfície que apresenta o maior número de sítios ativos em sua estrutura é a 
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NPG3, sendo possivelmente a superfície mais indicada para o uso em 

dispositivos com fins analíticos.  

A fim de se obter informações a respeito da cinética de transferência 

eletrônica, foi realizado um estudo mais sistemático envolvendo estas 

superfícies. A atividade eletroquímica dos eletrodos modificados (NPGs) e do 

ouro polido foi investigada por meio de curvas de aproximação registradas em 

uma solução de Fe(ClO4)2 10 mmol L-1, usando um microeletrodo de Pt de 2 µm 

de raio e RG de 10. O Fe2+ foi usado como mediador redox devido à cinética de 

transferência de elétrons relativamente lenta associada ao processo redox 

Fe3+/Fe2+. A Figura 75 apresenta o voltamograma cíclico registrado utilizando o 

microeletrodo de Pt em solução de Fe(ClO4)2 10 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

 
Figura 75 – Voltamograma cíclico registrado utilizando microeletrodo de platina em solução aquosa de 
Fe(ClO4)2 10 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1 empregando velocidade de varredura de 50 mV s-1. 

 

Os experimentos foram realizados no modo feedback, no qual o Fe2+ foi 

oxidado na tip (microeletrodo Pt) a Fe3+, que é posteriormente reduzido no 
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substrato (NPGs e eletrodo de ouro polido). A tip foi polarizada em 1,0 V (vs 

Ag|AgCl,KCl sat.) para garantir a oxidação completa de Fe2+ em Fe3+ (Figura 75), 

enquanto o substrato foi polarizado em potencias adequados para regenerar 

Fe2+, fechando o ciclo redox.  

As curvas de aproximação experimental (curvas coloridas na Figura 76) 

registradas em tal configuração, com diferentes potenciais aplicados aos 

eletrodos de ouro polido e NPGs, foram ajustadas à teoria (linhas pretas) [70] 

para avaliar a transferência de elétrons cinética do processo Fe3+/Fe2+. 

 

Figura 76 – Curvas de aproximação experimentais (curvas coloridas) e teóricas (linhas pretas) registradas 
em solução aquosa de Fe(ClO4)2 10 mmol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1 usando um microeletrodo de Pt (E tip = 
1,0V) nas superfícies: a) ouro polido; b) NPG1; c) NPG2 e d) NPG3, polarizadas em diferentes valores de 
potencial. 

 



178 
 

Observando as curvas de aproximação da Figura 76, fica evidente que 

NPG2 e NPG3 têm a superfície mais eletroquimicamente ativa, exibindo 

feedback positivo em todos os potenciais. Para o NPG2, a magnitude do 

feedback positivo aumenta à medida que o potencial aplicado se torna menos 

positivo, enquanto o NPG3 demonstrou um feedback positivo muito maior, quase 

independente do potencial. Este comportamento contrastante indica que a 

transferência heterogênea de elétrons é muito mais rápida no NPG3, mesmo 

com potenciais mais positivos (0,4 e 0,3 V), confirmando sua alta propriedade 

catalítica para a reação de redução de Fe3+. Essa atividade não foi observada 

para a superfície de ouro polido. 

A atividade eletrocatalítica do NPG frente à redução de Fe3+ em Fe2+ em 

função da espessura e porosidade do filme (NPG3 > NPG2 > NPG1) pode ser 

visualizada com mais clareza por comparação das curvas de aproximação com 

um potencial fixo (por exemplo, 0,3 V), como mostrado na Figura 77. Nota-se 

que nenhuma mudança de corrente significativa foi observada para o ouro polido. 

No entanto, o efeito de feedback positivo é observado para os eletrodos NPGs, 

demonstrando que o sobrepotencial para o processo Fe3+/Fe2+ diminui na 

sequência Au < NPG1 < NPG2 < NPG3, de modo que a força motriz e, 

consequentemente, a taxa de transferência de elétrons associada é muito mais 

pronunciada para o NPG3. 

Para obter dados quantitativos, as constantes heterogêneas da taxa de 

transferência de elétrons (k°) destas superfícies foram calculadas ajustando as 

curvas de aproximação experimental com base nos modelos teóricos 

desenvolvidos já descritos na literatura [81, 83] e também aplicados para 

nanoestruturas porosas [229]. Para facilitar a comparação, os valores do log (k 
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°) foram plotados em função do potencial aplicado aos substratos e são 

mostrados na Figura 76 b. É esperada uma correlação linear de acordo com a 

equação de Butler-Volmer, como observado para os substratos em estudo 

(NPG1 e NPG2 apresentaram menor correlação). Além disso, deve-se notar que 

a cinética de transferência de elétrons é facilitada para todos os eletrodos 

modificados por NPG em comparação com o eletrodo de ouro polido, 

independentemente do potencial aplicado, demonstrando claramente o efeito 

positivo da espessura dos filmes na cinética de transferência de elétrons.  

 

Figura 77 – a) Comparação das curvas de aproximação experimentais (curvas coloridas) e teóricas (linhas pretas) 
extraídas da Figura 76 em 0,3V usando diferentes superfícies, onde: (0) ouro polido, (1) NPG1, (2) NPG2 e (3) NPG3. 
b) Log (k°) em função do potencial aplicado. c) Log (k°) eff em função do potencial aplicado. 

 

Para levar em conta a grande área superficial dos NPGs na cinética do 

processo redox em estudo, os valores de k° foram corrigidos com a área 

superficial eletroquimicamente ativa e a variação resultante de k°eff em função 
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do potencial aplicado é exibido na Figura 77 c. Embora a cinética de 

transferência eletrônica seja mais eficiente para as superfícies de NPG1 e NPG2 

em comparação com o eletrodo de ouro polido, o NPG3 exibiu valores menores 

de k°eff em relação ao ouro polido. Essa tendência oposta nas mudanças de k°eff 

com a espessura do filme de NPG pode ser atribuída às restrições de transporte 

de massa nos poros mais profundos dos filmes de NPG, de modo que apenas 

uma fração da área de superfície contribui para o processo eletroquímico, um 

fenômeno geralmente observado para filmes nanoporosos mais espessos [74]. 

 

6.4.3. Avaliação da atividade eletrocatalítica de filmes de ouro 

nanoporoso decorados com platina (Pt_NPG) 

Eletrodos nanoporosos de ouro decorados com platina foram fabricados a 

partir da eletrocorrosão de superfícies de ouro. Para tal, o potencial de um 

eletrodo de ouro de tamanho convencional foi varrido de -0,2 a 2,0 V em uma 

solução de H2SO4 0,5 mol L-1 e o potencial foi mantido em 2,0 V por 30 min para 

que a anodização ocorresse. Em seguida, na varredura reversa, uma solução de 

K2PtCl6 foi adicionada à solução, como precursor de Pt, após a redução do óxido 

do Au (que acontece em aproximadamente 0,5 V) para formar o filme de Pt-NPG 

na superfície do eletrodo. A concentração final do precursor na célula 

eletroquímica foi de 2,0 mmol L−1 e, para experimentos controle, o mesmo 

procedimento foi utilizado para fabricar um eletrodo de NPG na ausência do 

precursor de Pt. A Figura 78 A apresenta o voltamograma referente ao 

procedimento de fabricação do eletrodo de Pt-NPG. 
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Figura 78 – A) Voltamograma cíclico da fabricação do eletrodo de Pt-NPG em solução de H2SO4 0,5 mol L-1. 

v = 20 mV L-1. B) Voltamogramas cíclicos registrados em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 antes (―) e após (―) 

a modificação. 

 

Pela Figura 78 A, verifica-se em 2 V o sinal de corrente referente ao 

processo de anodização do ouro, onde ocorre a oxidação da superfície e 

consequente formação dos nanoporos, seguido da redução em 0,5 V. O pico em 

0,45 V corresponde à adição da solução de H2PtCl6 durante a varredura reversa. 

A Figura 78 B mostra os voltamogramas registrados antes e depois da 

modificação da superfície do eletrodo de ouro. Nela verifica-se o grande aumento 

de corrente no registro realizado após a modificação, principalmente no pico 

presente em 0,9 V, demonstrando o grande aumento de área superficial do 

dispositivo desenvolvido. Além disso, o pico em 0,45 V evidencia a presença da 

platina na estrutura do filme. 

É fato bem conhecido na literatura [1, 12, 75, 230] que a oxidação do 

hidrogênio é uma reação completamente dependente da superfície. Isto porque 

este processo exige uma superfície catalítica que promova uma forte adsorção 

dos átomos de hidrogênio, que em geral só é observada em metais como Pt, Pd, 
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Ru e Ir. Por esta razão, o par H+/H2 torna-se um interessante mediador redox na 

avaliação de propriedades eletrocatalíticas de determinadas superfícies. 

A atividade eletrocatalítica da superfície de Pt-NPG foi avaliada segundo a 

oxidação de hidrogênio usando o modo feedback da SECM (Figura 79). Neste 

sistema, as reações de redução de prótons (H+) e oxidação de H2 ocorrem na tip 

e no substrato, respectivamente. Como a oxidação do H2 é altamente sensível à 

superfície, o perfil de feedback positivo é observado apenas quando o substrato 

possui uma excelente atividade eletrocatalítica para oxidar o H2 de volta a H+. 

Portanto, esta reação tão dependente da superfície foi usada para investigar a 

atividade eletrocatalítica dos materiais utilizados como substrato. 

 

Figura 79 – Representação esquemática do modo de feedback do SECM usando H+/H2 como mediador redox. 

 

Durante a realização destes experimentos, a tip deve ser mantida em um 

potencial suficiente para reduzir o H+ em solução a uma taxa controlada por 

difusão, produzindo hidrogênio, sem que haja a formação de bolhas. Ou seja, a 

concentração da solução deve permitir uma produção de hidrogênio suficiente 
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para que este se dissolva na solução, difunda até o substrato e, eventualmente, 

seja oxidado a H+ novamente. Por esta razão, foi feito um teste preliminar para 

verificar a concentração mais adequada para a realização do experimento. 

A Figura 80 apresenta os voltamogramas registrados em solução aquosa 

de HClO4 em duas concentrações diferentes, utilizando um microeletrodo de 

platina (r = 12,5 µm e RG = 10). No voltamograma da solução mais concentrada 

20 mmol L-1), verifica-se que durante o primeiro ciclo na varredura direta a 

corrente atinge o estágio estacionário e a partir de -0,9 V a corrente cai 

drasticamente. Apesar do perfil voltamétrico do segundo ciclo ter sido adequado, 

a corrente fornecida é um terço da corrente limite do primeiro ciclo. Estes fatos 

são evidências da formação de bolhas de hidrogênio na superfície do 

microeletrodo. 

 

Figura 80 – Voltamogramas cíclicos registrados utilizando um microeletrodo de platina (r = 12,5µm) em solução 
aquosa de HClO4 20 mmol L-1 (A) e 10 mmol L-1 (B) em NaClO4 0,1 mol L-1. v = 50 mV s-1. 

 

Já os voltamogramas registrados na solução de HClO4 10 mmol L-1 

apresentam corrente faradaica correspondente à redução do H+ (E1/2 -0,45V), 

estabilização da corrente limite, baixa histerese e boa reprodutibilidade entre os 

ciclos, indicando que as bolhas de H2 formadas não bloqueiam a superfície do 
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microeletrodo. Estes requisitos são importante para análises de SECM, pois é 

necessário garantir que as variações de corrente observadas durante os 

experimento sejam provenientes apenas da alteração da distância tip-substrato 

ou ainda de fenômenos referentes à natureza do substrato em estudo. 

Os experimentos no SECM foram realizados em solução aquosa de HClO4 

10 mmol L-1 em NaClO4 0,1 mol L-1, utilizando um esquema de quatro eletrodos:  

 Trabalho 1 – microeletrodo de Pt (r = 12,5µm) 

 Trabalho 2 – superfícies de Pt polida, Au polido, NPG e Pt-NPG 

 Referência – Ag/AgCl 

 Contra eletrodo – fio de platina 

O potencial aplicado na tip foi -800 mV, selecionado segundo o 

voltamograma da Figura 80, no qual verifica-se que nesta região o H+ já está 

sendo reduzido a uma taxa controlada por difusão. O estudo foi realizado por 

meio da análise das curvas de aproximação em função do potencial aplicado ao 

substrato. Desta forma, as aproximações foram feitas com substratos não 

polarizados e também polarizados em 0, 100, 200, 300 mV. A Figura 81 

apresenta os resultados do estudo para as quatro superfícies investigadas.  

Os resultados sugerem que o hidrogênio não foi oxidado de volta a H+ nas 

superfícies de ouro polido e de NPG, e por esta razão nenhum feedback foi 

observado (feedback negativo). Isso leva à conclusão de que, para estas 

superfícies, a tip estava se aproximando de um substrato isolante. Já na 

superfície da Pt, como esperado, a corrente medida na tip aumenta à medida 

que esta se aproxima do substrato, demonstrando a efetiva regeneração do H+. 

 

 



185 
 

 

Figura 81 – Curvas de aproximação experimentais registradas com um microeletrodo de Pt (Etip = -800mV) em solução 
de HClO4 10 mmol L-1 em NaClO4 0,1 mmol L-1 nas superfícies: A) ouro polido, B) Pt polida, C) NPG; D) Pt-NPG 
polarizados em diferentes valores de potencial. 

 

Na superfície da Pt, a oxidação do H2 é um processo rápido e ocorre por 

meio das etapas de dissociação acoplada, quimissorção e transferência de 

elétrons segundo as equações [230]: 

𝑯𝟐    +       𝟐𝑷𝒕   →     𝟐𝑷𝒕(𝑯)   [15] 

𝟐𝑷𝒕(𝑯)     →       𝟐𝑷𝒕    +       𝟐𝑯      +       𝟐𝒆                 [16] 

Como dito anteriormente e demonstrado pelas equações acima, a oxidação 

do H2 é dependente desta forte ligação entre o metal e os átomos de H. Por esta 

razão, a superfície da Pt apresentou um perfil diferente das superfícies 

compostas puramente de ouro. Curiosamente, a superfície de Pt-NPG, mesmo 
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possuindo quantidade muito baixa de Pt, também favoreceu a oxidação do H2, 

assim como a Pt pura. 

O fato de o eletrodo de Pt-NPG ter apresentado perfil de feedback positivo 

evidencia sua incrível capacidade eletrocatalítica em relação ao eletrodo de 

NPG. Além disso, as curvas das superfícies contendo Pt exibiram um aumento 

na corrente de feedback em função do potencial aplicado nas superfícies, 

mostrando que a reação se torna mais rápida à medida que os potenciais 

aplicados nestas superfícies são mais positivos. 

 A Figura 82 exibe uma comparação das curvas de aproximação nas quatro 

superfícies estudadas em duas condições especificas. Os resultados 

apresentados para substratos não polarizados permitem três conclusões 

principais. Em primeiro lugar, a HOR só é perceptível para o substrato de Pt 

polida. Em segundo lugar, a oxidação de H2 ocorre a uma taxa muito lenta na 

superfície de Pt-NPG e, por fim, tal processo não ocorre em substratos de Au e 

NPG. No entanto, um perfil distinto foi observado para o experimento realizado 

com substratos polarizados, pois o efeito do feedback positivo foi mais 

pronunciado para Pt, e a reatividade do substrato Pt-NPG em relação à HOR foi 

bastante aumentada. 
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Figura 82 – Curvas de aproximação experimentais registradas com um microeletrodo de Pt (Etip = -800mV) em solução 
de HClO4 10 mmol L-1 em NaClO4 0,1 mmol L-1 em diferentes superfícies: A) sem polarização e B) polarizadas em 
200mV.  

 

Para obter informações sobre a taxa de transferência de elétrons, as 

constantes heterogêneas de transferência de elétrons (k) foram obtidas para 

ambas as superfícies de Pt e Pt-NPG. Tais valores foram obtidos ajustando as 

curvas de aproximação experimental (feedback positivo, Figura 81 B e D) aos 

modelos teóricos [81, 83]. O potencial de meia onda (-0,44 V) do voltamograma 

de estado estacionário na tip foi utilizado como potencial de equilíbrio, Eeq, para 

calcular o sobrepotencial [35]. A Figura 83 mostra uma correlação linear entre a 

constante e o sobrepotencial para ambos os eletrodos, conforme esperado pela 

equação de Butler-Volmer. Ao extrapolar as linhas no gráfico de Tafel para E = 

Eeq, as constantes heterogênea de transferência de elétrons para eletrodos de 

Pt e Pt-NPG foram determinadas e os valores obtidos foram 0,36 cm s-1 e         

0,22 cm s-1, respectivamente. Estudos análogos de SECM relataram resultados 

semelhantes, em que valores de k de 0,42 cm s-1 [230], 0,22 cm s-1 [227] e 0,12 

cm s-1 [231] foram encontrados para Pt policristalina. 
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Figura 83 – Dependência da constante de velocidade para a oxidação do H2 em função do sobrepotencial aplicado nos 
eletrodos de Pt (■) e Pt-NPG (●). Pt (log k = 0,008𝜂 – 0,438) e Pt-NPG (log k = 0,007𝜂 – 0,659) 

 

Para comparar os dados cinéticos adequadamente, os valores de k devem 

ser corrigidos pela rugosidade das superfícies (ou seja, k/Rf) [222, 232]. O fator 

de rugosidade (Rf, ou seja, a razão da área de superfície eletroquímica para a 

área geométrica) dos eletrodos foi calculado pelo método de integração de carga 

usando o valor de 390 μC/cm2, associado à redução de monocamada de óxido 

de Au [232, 233], e 210 μC/cm2, relacionado à adsorção/dessorção de hidrogênio 

para Pt [232, 234]. Após a correção de Rf, as constantes de velocidade para os 

eletrodos de Pt e Pt-NPG foram determinadas como 0,16 cm s-1 e 0,01 cm s-1, 

respectivamente. Tais valores são coerentes para um eletrodo de Pt-NPG 

composto por 2% de Pt. 

  A dependência do log k em função do sobrepotencial (Figura 83) é 

considerada equivalente a um gráfico de Tafel [1, 227, 230, 234] e, portanto, 

pode-se calcular a constante de transferência de carga (β) através da inclinação 

de Tafel (b) de acordo com a Equação 17: 
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𝜼 = 𝒂 +  𝒃(𝒍𝒐𝒈𝒌)     [17] 

onde: 𝜂 é o sobrepotencial (mV), a' é a razão entre o intercept e o slope do 
gráfico de Tafel (Figura 83), b é o slope de Tafel (mV) e k é a constante 
heterogênea da taxa de transferência de elétrons (cm s-1). 

 

Um típico slope de Tafel de 118 mV corresponde a β = 0,5. Usando os 

slopes de Tafel encontrados para Pt (b = 124 mV) e Pt-NPG (b = 149 mV), os 

valores de β foram estimados em 0,53 e 0,63, respectivamente. Como a cinética 

de um processo é definida pela equação de Arrhenius [235], que reflete 

analogamente na teoria de Butler-Volmer [226], a energia de ativação será 

análoga ao coeficiente β. Assim, um valor de β de 0,5 indica um processo 

isogônico, já para β > 0,5, o processo é endergônico. Como resultado, este último 

estado de transição é estruturalmente mais próximo do produto formado e, 

portanto, a cinética do processo é mais favorecida [236]. Isso ocorre devido a 

uma mudança na razão entre a energia de Gibbs do sistema (∆G) e λ, a energia 

de desorganização, Equação 18 [12, 236, 237]. Assim, um aumento do valor de 

β no processo HOR em Pt-NPG implica que tal substrato apresenta uma cinética 

heterogênea mais favorável do que no caso da superfície de Pt.  

𝜷 =  𝟏
𝟐 (𝟏 +  𝚫𝑮

𝝀)     [18] 

Este efeito eletrocatalítico da superfície de Pt-NPG pode ser justificado pela 

adsorção de moléculas de H2 na estrutura de ouro nanoporosa decorada com 

uma camada de Pt. O desempenho eletroquímico aprimorado de tal plataforma 

demonstra sua utilidade no campo de catálise. 
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6.5.  Conclusões 

A técnica de SECM é uma ferramenta muito poderosa no que diz respeito 

às investigações sobre a atividade eletroquímica localizada de superfícies e 

microssistemas. A possibilidade de trabalhar tão próximo do substrato e de 

maneira controlada permite a obtenção de informação resolvida no espaço, 

sendo este o grande diferencial da SECM quando comparada a outras técnicas 

eletroquímicas.   

Foi possível verificar também as propriedades incríveis dos materiais 

nanoestruturados. No experimento em que simulou-se a liberação de dopamina 

por uma célula, o sensor de NPG construído permitiu a obtenção de um claro 

perfil de difusão do analito. Já nos estudos envolvendo processos de 

eletrocatálise com os NPGs e Pt-NPG demonstrou-se que dependendo da 

aplicação, diferentes abordagens e informações podem ser extraídas de um 

sistema em estudo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

Ante o exposto, nota-se que os trabalhos desenvolvidos nesta tese foram 

desenvolvidos de maneira organizada e proporcionaram resultados bastante 

satisfatórios. A iniciar pela fabricação dos microeletrodos, que possibilitou a 

construção de dispositivos que não só facilitam o transporte de massa, mas 

também apresentam requisitos específicos e fundamentais às suas aplicações.  

A melhor condição encontrada para a fabricação dos sensores de Au/IrOx 

foi a eletrodeposição feita pela aplicação 0,8 V (vs Ag|AgCl,KCl sat.) por 600 s, 

seguido do registro de 50 voltamogramas cíclicos. Esta metodologia possibilitou 

a obtenção de filmes robustos, estáveis, sensíveis à variação de pH do meio e 

com resposta super-Nernstiana. Além disso, estes dispositivos apresentaram 

resposta rápida e estável mesmo quando aplicado em amostras mais 

complexas, como urina sintética, DMEM e sangue. 

Os ensaios envolvendo as células musculares demonstraram que o sensor 

de Au/IrOx foi capaz de realizar o monitoramento do pH em tempo real em um 

sistema biológico, podendo constituir-se em ferramenta importante no estudo da 

fadiga muscular. O estudo revelou que regiões marginais às células C2C12 

sofrem uma diminuição do pH (acidose) após a estimulação das células por 

cafeína. Além disso, foi verificado que este efeito é intensificado pelo aumento 

da concentração de cafeína no meio. 

No estudo envolvendo lagartas da ordem das Lepidopteras, foi verificado 

que o intestino médio destes animais passa por diferenças significativas no pH 

ao longo de seus estágios de desenvolvimento (instares), mas que, no geral, o 

meio tende a ser levemente alcalino. Este fato demonstra que as lagartas 
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estudadas apresentam condições favoráveis para a solubilização do cristal Bt 

em seu intestino, possibilitando, assim, o controle biológico destas espécies por 

meio de metodologia de baixo custo e ambientalmente amigável. 

O desenvolvimento de microagulhas de Si por meio da tecnologia MEMS 

representa uma estratégia interessante para o estudo da fadiga muscular in vivo, 

eliminando a necessidade da utilização de cânula para o implante do sensor. A 

geometria e estabilidade mecânica das microagulhas tornam estes dispositivos 

bastante promissores para a aplicação em estudos de determinação in vivo. 

Estes dispositivos também tiveram sua superfície modificada com filme de IrOx 

sensíveis ao pH. Apesar de ainda apresentar alguns problemas estruturais, a 

estratégia utilizada na fabricação destes dispositivos garantiu uma boa 

performance eletroquímica e sensibilidade às alterações do pH do meio. 

O eletrodo de membrana íon-seletiva para Ca2+ (ISME- Ca2+) foi fabricado 

em micropipeta e utilizado para avaliar a permeação de Ca2+ através de hidrogéis 

de alginato/gelatina em diferentes composições. O sensor apresentou uma 

resposta estável e sensível, a qual não foi influenciada pela presença da cafeína. 

Foi verificado que a presença de nanopartículas magnéticas na composição do 

hidrogel aumenta a permeação do Ca2+, enquanto a cafeína tem efeito oposto, 

porém em menor intensidade. 

Mais de 30 anos após sua criação, a SECM amadureceu como uma técnica 

eletroanalítica versátil capaz de caracterizar substratos em uma ampla variedade 

de aplicações. Este sucesso decorre da excepcional resolução espacial e 

avanço como técnica de caracterização, como demonstrado pela vasta literatura, 

sendo que o foco na miniaturização das sondas é continuamente explorado. 

Além disso, os avanços nos modelos matemáticos sobre a teoria que envolve os 
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eventos da SECM permitem uma melhor compreensão dos resultados 

experimentais, de tal forma que torna-se cada vez mais indispensável o emprego 

de simulações numéricas para a obtenção de informações quantitativas sobre os 

sistemas investigados.  

Por fim, o caminho mais promissor para o avanço da SECM (e da imagem 

eletroquímica em geral) está nas análises combinadas. Novos desenvolvimentos 

estão sendo constantemente relatados, incluindo a integração de sistemas de 

microscopia de fluorescência, espectrômetros (por exemplo, SECM-ATR e 

SECM-Raman) e técnicas “hifenizadas” (SICM-SECM, AFM-SECM, SECM 

fotoinduzido). Esses novos instrumentos integrados e técnicas hifenizadas nos 

movem em direção a plataformas analíticas multifuncionais adequadas para 

estudar processos moleculares em ambientes complexos. 

As perspectivas deste trabalho estão voltadas para aplicações in vivo: 

 Otimização dos parâmetros da construção das microagulhas, com o intuito 

de corrigir as pequenas imperfeições observadas.  

 Acoplar um sistema buffer às microagulhas, para permitir a transmissão de 

dados via wireless.  

 Aplicar os dispositivos em estudos envolvendo a fadiga muscular. 
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