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RESUMO 

 

Na presente dissertação, o comportamento eletroquímico da nitrosamina aromática 

N-Nitrosodifenilamina (NDPhA) foi caracterizado em eletrodo de carbono vítreo 

(GCE) em meio aquoso empregando-se técnicas eletroanalíticas e 

espectroscópicas. Foi observado um processo de oxidação em quatro etapas 

envolvendo quatro elétrons e quatro prótons, assim como um de redução também 

envolvendo quatro elétrons e quatro prótons no total. Os eletrodos de carbono vítro 

(GCE) e de grafite-poliuretana (GPUE) foram caracterizados usando técnicas 

eletroquímicas e microscópicas (Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia 

de Força Atômica), a fim de comparar sua aplicabilidade na quantificação de NDPhA 

em amostras de urina sintética. Após a otimização das condições experimentais, o 

GPUE mostrou-se mais sensível que o GCE apresentando uma faixa de resposta 

linear de concentração de NDPhA de 2,5 a 17,5 μmol L-1, com sensibilidade igual a 

5,50 μA L μmol-1 cm-2, coeficiente de correlação igual a 0,9998 e limite de detecção 

igual a 0,27 μmol L-1. Quando comparado com o GCE, o GPUE apresentou uma 

sensibilidade cinco vezes maior e um limite de detecção calculado de cerca de 20 

vezes menor. O preparo do eletrodo e a resposta do mesmo se mostraram 

reprodutíveis ao longo do tempo. Por último, o método desenvolvido foi aplicado em 

uma amostra de urina sintética, utilizando o método de adição e recuperação, com 

recuperação na ordem de 98±2%. 

 

Palavras-chave: Nitrosaminas. N-Nitrosodifenilamina. Eletrodo de carbono vítreo. 

Eletrodo compósito à base de grafite-poliuretana. 

  



ABSTRACT 

 

In the present dissertation, the electrochemical behavior of the aromatic nitrosamine 

N-Nitrosodiphenylamine (NDPhA) at a glassy carbon electrode (GCE) in aqueous 

medium was studied using electroanalytical and spectroscopic techniques. A four-

step oxidation process involving four electrons and four protons was observed, as 

well as a reduction also involving four electrons and four protons in total. The GCE 

and the graphite-polyurethane electrode (GPUE) were characterized by 

electrochemical and techniques, and by microscopy techniques (Scanning Electron 

Microscopy and Atomic Force Microscopy). Both electrodes were compared towards 

the application for the quantification of NDPhA in synthetic urine samples. After 

optimization of the experimental conditions, the GPUE presented to be more 

sensitive than the CGE with a linear range of 2.5 to 17.5 μmol L-1, with sensitivity 

equal to 5.50 μA L μmol-1 cm-2, correlation coefficient equal to 0.9998 and detection 

limit equal to 0.27 μmol L-1. When compared with the GCE, the GPUE showed a 

sensitivity five times higher and detection limit calculated about 20 times lower. The 

preparation of the electrode and its response proved to be reproducible over time. In 

addition, the developed method was applied in a synthetic urine sample, using the 

addition and recovery method, with a recovery of 98±2 %, and it was possible to 

conclude that this method can be applied for this sample. 

 

Keywords: Nitrosamines. N-Nitrosodiphenylamine. Glassy Carbon Electrode. 

Composite electrode based on graphite-polyurethane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Estrutura Química das Nitrosaminas 

 

Nitrosaminas são moléculas que apresentam um grupo nitroso ligado a um 

átomo de nitrogênio (R1R2N-NO) (Figura 1), tendo demonstrado alta capacidade 

mutagênica e carcinogênica em diversos seres vivos, inclusive em seres humanos 

(BARTSCH; MONTESANO, 1984; GUTTENPLAN, 1987; ILLING, 1988; RATH; 

CANAES, 2009; SCANLAN, 2003; SWANN, 1975; TRICKER; PREUSSMANN, 

1991), devido ao processo de estresse oxidativo que é danoso ao DNA, além da 

alquilação de nucleotídeos tais como guanina, citosina e adenina (HEBELS et al., 

2010; MONTESANO, 1981). 

Figura 1 – Fórmula estrutural representando o grupo funcional característico das 
nitrosaminas. 

 

Elas estão presentes em diversos produtos como alimentos industrializados, 

agrotóxicos, tabaco e cosméticos (IKEDA; MIGLIORESE; CURTIS, 1990; RATH; 

CANAES, 2009), podendo ser absorvidas pelo trato gastrointestinal e também pela 

pele (RATH; CANAES, 2009; SWANN, 1975). Essas moléculas não são adicionadas 

diretamente a esses produtos, mas são formadas devido à presença de agentes 

nitrosantes tal como o NO com aminas presentes nesses produtos (BARTSCH; 

MONTESANO, 1984; CROSBY; SAWYER, 1976; SCANLAN, 2003). 

Podem também ser formadas dentro do corpo humano devido a reações 

químicas entre alguns produtos tal como conservantes alimentares, dentre eles o 

nitrito de sódio, fármacos e entre proteínas e aminas presentes no estômago 

(BARTSCH; MONTESANO, 1984; ELLEN et al., 1982; SANDER; SEIF, 1969). 



14 
 

Devido aos malefícios desses compostos à saúde, diversos países como o 

Brasil, Estados Unidos da América, membros da Comunidade Europeia e a China 

restringem a quantidade de nitrosaminas e de componentes que possam gerar 

nitrosaminas em diferentes produtos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2000; RATH; CANAES, 2009;  FOOD & DRUG ADMINISTRATION, 

1984; EUROPEAN UNION, 2009). 

 

1.2  Tabagismo como fonte de nitrosaminas em urina 

 

Após serem ingeridas, parte das nitrosaminas percorre o sistema urinário e 

são eliminadas através da urina (LOEPPKY, 1994). Durante esse percurso, diversos 

órgãos como a bexiga e os rins ficam em contato com esses compostos, que são 

tóxicos e carcinogênicos conforme já mencionado, o que pode causar sérios 

problemas à saúde (DODD et al., 2013; HICKS et al., 1977; KUYOORO et al., 2014). 

A queima incompleta de alguns componentes do tabaco tem como 

subprodutos aminas e nitrosaminas aromáticas, que são inaladas e entram 

diretamente na corrente sanguínea. Portanto, hábitos como tabagismo, por exemplo, 

que aumentam a exposição a esses compostos, elevam a concentração dos 

mesmos de maneira continuada (ELLEN et al., 1982; HICKS et al., 1977; 

KAVVADIAS et al., 2009; KUYOORO et al., 2014), o que aumenta o risco à saúde. 

Entretanto, mesmo nas populações que não tem o hábito do tabagismo, quantidade 

suficiente de nitrosaminas com atividade carcinogênica é encontrada em amostras 

de urina destas populações por ingestão de alimentos contendo conservantes 

(KAVVADIAS et al., 2009). 

Devido a esses fatores, o estudo do comportamento eletroquímico de 

nitrosaminas aromáticas, bem como o desenvolvimento de métodos analíticos para 

determinar essas moléculas em urina representam uma importante contribuição, 

uma vez que o tabagismo ainda é um hábito difundido socialmente, gerando grande 

impacto econômico aos sistemas de saúde de todos os países.  
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1.3 Nitrosaminas aromáticas 

 

As nitrosaminas podem ser divididas em duas categorias: as alifáticas e as 

aromáticas. As alifáticas, tal como a N-Nitrosodimetilamina (Figura 2a) e a 

N-Nitrosodietilamina (Figura 2b), classificadas como fração volátil, são as mais 

estudadas, enquanto que as aromáticas são classificadas como fração não volátil, 

tal como a N-Nitrosodifenilamina (Figura 2c). 

Figura 2 – Representação estrutural das nitrosaminas (a) N-Nitrosodimetilamina, (b) 
N-Nitrosodietilamina, (c) N-Nitrosodifenilamina. 

 

 A N-Nitrosodifenilamina (NDPhA) é uma molécula que representa a classe 

das nitrosaminas aromáticas, apresentando dois grupos fenila ligadas ao átomo de 

nitrogênio. Assim como as alifáticas, ela também apresenta toxicidade aos seres 

humanos (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2017). 

 O comportamento eletroquímico de diversas nitrosaminas alifáticas já foi 

elucidado (CODOGNOTO et al., 2008; LUND; HAMMERICH, 2015), entretanto a 

literatura carece de estudos nessa área para as nitrosaminas aromáticas. Nesse 

âmbito, a caracterização dos produtos de oxidação e de redução que podem ser 

gerados dentro do corpo humano ganha relevância, permitindo uma avaliação do 

potencial risco desses produtos à saúde humana. 

 Técnicas eletroanalíticas como a voltametria cíclica (CV), a voltametria de 

pulso diferencial (DPV) e a voltametria de onda quadrada (SWV) aliadas às análises 

estruturais como espectroscopia de ressonância magnética nuclear (NMR) e 

espectroscopia de massas são comumente empregadas visando uma melhor 

compreensão acerca dos mecanismos de óxido-redução de moléculas orgânicas. 
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Outras moléculas como fenol e fenóis para-substituídos (ENACHE; OLIVEIRA-

BRETT, 2011), sulfasalazina (BUORO et al., 2014), calmagita (KARAMAN, 2014), 

dipirona e outras pirazolonas (BACIL et al., 2018), foram investigadas utilizando-se 

dessa metodologia, alcançando-se uma melhor compreensão dos processos de 

transferência de carga nestas moléculas. Dessa forma, o mesmo procedimento 

poderia ser aplicado à NDPhA. 

 A compreensão destes processos supracitados auxilia no entendimento de 

como as nitrosaminas podem reagir e formar espécies reativas de oxigênio (do 

inglês Reactive Oxygen Species - ROS) que são fortes agentes oxidantes tais como 

radicais livres e peróxidos (HALLIWELL, 2005; HALLIWELL; CLEMENT; LONG, 

2000), desencadeando o processo de estresse oxidativo e promovendo a formação 

de tumores ou o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como os males 

de Parkinson ou Alzheimer. Além disso, estas nitrosaminas aromáticas podem reagir 

com outros compostos bioacumulados no corpo. Um exemplo disso é o fenol que 

mesmo ele sendo nocivo à saúde (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES & 

DISEASE REGISTRY, 2014) pode ser oxidado a p-benzoquinona (ENACHE; 

OLIVEIRA-BRETT, 2011), a qual pode causar inúmeros malefícios à saúde, além de 

ser neurotóxica para humanos e para outros animais (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2014; CHAMBERS; ROWAN, 1982). 

 

1.4 Métodos analíticos para a determinação de nitrosaminas aromáticas 

 

Devido à necessidade de detectar e quantificar nitrosaminas, sejam elas 

alifáticas ou aromáticas, diversos métodos analíticos já foram e continuam sendo 

desenvolvidos com diferentes técnicas e para serem analisadas em diferentes 

matrizes (DE OLIVEIRA et al., 2008; IKEDA; MIGLIORESE; CURTIS, 1990; OZEL et 

al., 2010; RATH; CANAES, 2009; RIGHEZZA; MURELLO; SIOUFFI, 1987). 

Com relação à NDPhA, que é a molécula da classe das nitrosaminas 

aromáticas investigadas nesse estudo, alguns métodos analíticos já foram 

desenvolvidos sendo eles por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 

massas em tandem (HONG et al., 2017; MCDONALD et al., 2012), por fluorescência 
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(ALIZADEH; FAROKHCHEH, 2014), por polarografia (SAMUELSSON, 1979), por 

amperometria (GORSKI; COX, 1994), por voltametria de pulso diferencial (DPV) 

(PENG et al., 2019), entre outras.  

Na Tabela 1 é sumarizado alguns trabalhos da literatura que quantificam a 

NDPhA, sua respectiva técnica e o limite de detecção encontrado (LOD). 

É possível observar que existe uma carência de métodos que determinam 

NDPhA e nitrosaminas aromáticas em urina, apesar de já existirem métodos que 

determinam outras nitrosaminas nessa amostra (HU et al., 2016; KAVVADIAS et al., 

2009), o que justifica a necessidade de desenvolver novos métodos com essa 

finalidade. 

Também é possível notar que os métodos cromatográficos com diferentes 

detectores, em especial aqueles com espectrômetros de massa, apresentam limite 

de detecção muito baixos e por isso prevalecem sobre os demais.. Em contrapartida, 

poucos trabalhos utilizam os métodos eletroanalíticos, que apesar de terem limites 

de detecção mais altos, apresentam inúmeras vantagens, tais como custo 

relativamente mais baixo, menor consumo de solventes e maior rapidez nas 

análises. Por conta dessas vantagens, a elaboração de métodos eletroanalíticos que 

possam substituir os métodos cromatográficos para a determinação da NDPhA em 

urina é de relevância quando se estabelece uma análise de rotina, diminuído os 

custos em geral de cada análise. 
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Tabela 1 – Métodos analíticos para a determinação de NDPhA 

Método LOD /mol L-1 Matriz Referência 

Cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massas em tandem 

(GC-MS-MS) 

2,0 × 10-11 Água 
(MCDONALD et al., 

2012) 

7,6 × 10-11 
Material 

particulado do ar 
(HONG et al., 2017) 

Cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massas 

(GC-MS) 

7,6 × 10-10 Carne 
(SCHEEREN et al., 

2015) 

Cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massas de baixa 

resolução 

(GC-LRMS) 

5,2 × 10-11 Água de rio (KIM et al., 2013) 

Cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao analisador de 

energia térmica 

(HPLC-TEA) 

1,0 × 10-6 
Amostras de 

difenilamina 

(WIGFIELD; 

MCLENAGHAN, 1990) 

Cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector de 

fotólise utilizando reagente de Griess 

8,9 × 10-8 Água de piscina (LEE et al., 2013) 

Cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao espectrômetro 

de massas em tandem 

(HPLC-MS-MS) 

1,0 × 10-11 Água potável (QIAN et al., 2015) 

Cromatografia líquida de ultra 

performance acoplada ao 

espectrômetro de massas em tandem 

(UPLC-MS-MS) 

2,0 × 10-13 Água potável (KADMI et al., 2015) 

Fluorímetria 8,0 × 10-9 Água e pólvora 
(ALIZADEH; 

FAROKHCHEH, 2014) 

Cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector 

amperométrico 

1,0 × 10-7 Água (GORSKI; COX, 1994) 

Polarografia de pulso diferencial 

(DPP) 
3,0 × 10-8 Não aplicado (SAMUELSSON, 1979) 

Voltametria de pulso diferencial 

(DPV) 
3,3 × 10-9 Água de torneira (PENG et al., 2019) 
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1.5 Eletrodos de carbono 
  

Eletrodos com diferentes materiais são usados com finalidade analítica para 

determinação de diferentes compostos. Já foram relatados na literatura trabalhos 

com eletrodos metálicos sólidos (BONFIL; BRAND; KIROWA-EISNER, 2000; 

GHANEM, 2007), eletrodos metálicos líquidos (RAO; PURI, 1971), eletrodos com 

membranas poliméricas (RAO; PURI, 1971), os eletrodos de carbono (MENDES; 

CLARO-NETO; CAVALHEIRO, 2002; TORRES et al., 2009; VYTŘAS; ŠVANCARA; 

METELKA, 2009), dentre outros. 

Com relação aos eletrodos de carbono se destacam o eletrodo de carbono 

vítreo (GCE), o eletrodo de diamante dopado com boro (BDDE) e os eletrodos 

compósitos tal o eletrodo de pasta de carbono (CPE) e o eletrodo compósito à base 

de grafite-poliuretana (GPUE). 

O GCE é um eletrodo muito empregado na determinação do comportamento 

eletroquímico de compostos orgânicos, uma vez que ele apresenta uma superfície 

estável, condutora, não é resistivo e pode ser utilizado em meios com diferentes 

valores de pH, conforme pode ser visto em uma grande variedade de trabalhos na 

literatura (BACIL et al., 2018; BUORO et al., 2014; KARAMAN, 2014). 

Do ponto de vista analítico ele apresenta a vantagem de poder ser modificado 

com outros materiais tal como nanomateriais, através de eletrodeposição ou da 

formação de um filme por gotejamento (do inglês coating) da superfície do eletrodo, 

por exemplo, e assim resultar em um método analítico mais sensível e com menores 

valores de LOD (NOOR et al., 2016; PALANISAMY; KU; CHEN, 2013). Uma 

desvantagem do eletrodo sólido é a dificuldade em se reproduzir a superfície do 

material após polimento mecânico, devido às alterações de rugosidade da superfície 

e, consequentemente, área superficial, o que altera os valores de corrente obtidos a 

cada medida.  

Assim como o GCE, o BDDE também é largamente utilizado, devido a 

algumas propriedades tal como extensa janela de potencial, baixa corrente de fundo 

e de ser estável em meio aquoso (LUONG et al., 2009). A literatura também reporta 

uma série de trabalhos utilizando esse eletrodo, seja ele não modificado ou 
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modificado com diferentes materiais, que demonstram o bom desempenho desse 

eletrodo no desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de 

inúmeras moléculas de interesse biológico (DE OLIVEIRA et al.,2008; SEDENHO et 

al., 2017; ZHOU et a., 2007).   

Uma classe importante dos eletrodos de carbono, que também são muito 

utilizados, é a dos eletrodos compósitos. Eles são constituídos pela mistura de 

material condutor com material aglutinante (TALLMAN; PETERSEN, 1990) e 

apresentam uma série de vantagens tal como reprodutibilidade, facilidade de 

modificação química ou física com diferentes materiais e baixo custo (KUWANA; 

FRENCH, 1964; ŠVANCARA et al., 2009; TALLMAN; PETERSEN, 1990). 

O eletrodo de pasta de carbono (CPE) foi proposto em 1958 (ŠVANCARA et 

al., 2009) e é até hoje um dos mais utilizados dentre a classes dos eletrodos 

compósitos (IBRAHIM et al., 2018; ŠVANCARA et al., 2009), sendo constituído 

basicamente de grafite e de um material aglutinante como o óleo mineral. 

Desde 2002, nosso grupo tem desenvolvido um novo tipo de eletrodo 

compósito rígido que é à base de grafite e diisocianato polimerizado, dando origem à 

poliuretana (GPUE)  (MENDES; CLARO-NETO; CAVALHEIRO, 2002). O uso da 

poliuretana traz algumas outras vantagens devido ao fato dela ser um material 

renovável (fonte vegetal), atóxico, de baixo custo e de ser hidrofóbica, mantendo sua 

estrutura em meio aquoso sem que ocorra o inchamento do eletrodo, e interagindo 

com moléculas orgânicas (MENDES; CLARO-NETO; CAVALHEIRO, 2002; 

POLYMER PROPERTIES DATABASE, 2015). Aliado às vantagens da poliuretana, o 

GPUE apresenta algumas vantagens como resistência mecânica e a solventes 

orgânicos, cura à temperatura ambiente e rigidez (MENDES; CLARO-NETO; 

CAVALHEIRO, 2002) o que torna esse eletrodo versátil para ser utilizado em 

métodos eletroanalíticos. 

Inúmeros trabalhos confirmaram essas características do GPUE e 

demonstraram uma série de outras vantagens, tal como boa reprodutibilidade, 

repetibilidade, baixos valores de LOD, possibilidade de modificação como 

nanomateriais, além de dispensar a renovação da superfície entre cada medida 

(BACCARIN; CERVINI; CAVALHEIRO, 2018; CERVINI; RAMOS; CAVALHEIRO, 
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2007; MENDES; CERVINI; CAVALHEIRO, 2006). Alguns desses trabalhos estão 

sumarizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Analitos determinados com o GPUE e os respectivos LOD encontrados 

Eletrodo Analito Amostra 
LOD / 

mol L-1 Referência 

GPUE não modificado Dopamina 
Fluído cérebro-

espinal 
6,4 × 10-8 (DE TOLEDO et 

al., 2005) 

GPUE não modificado Imipramina 
Formulação 

farmacêutica 
4,6 × 10-9 

(DE TOLEDO et 

al., 2006) 

GPUE não modificado Furosemida 
Amostra 

farmacêutica 

1,5 × 10-7 

 

(SEMAAN et al., 

2008) 

GPUE modificado com 

filme de bismuto 

Zn, Cd, Pb, Cu e 

Hg 
Água de torneira 

Entre  

6,0 × 10-10 a 

2,7 × 10-9 

(CESARINO et 

al., 2010) 

Eletrodo impresso de 

GPU 
Paracetamol 

Formulação 

farmacêutica 
8,2 × 10-7 

(SACILOTO; 

CERVINI; 

GOMES 

CAVALHEIRO, 

2013) 

GPUE não modificado Tetraciclinas Urina 

Entre  

1,7 × 10-6 a 

2,6 × 10-6 

(CALIXTO; 

CAVALHEIRO, 

2015) 

Eletrodo impresso de 

GPU 
Epinefrina Fluído cerebral 9,5 × 10-8 

(DIAS et al., 

2017) 

GPUE modificado com 

grafeno e com nanotubos 

de carbono 

Escitalopram 
Urina e fluído 

cérebro-espinal 
2,5 × 10-7 

(BACCARIN; 

CERVINI; 

CAVALHEIRO, 

2018) 

GPUE modificado com 

nanopartículas de ouro 
Triptofano 

Urina sintética e 

em suplementos 

comerciais 

5,3 × 10-8 
(MATTIOLI et al., 

2019) 

  

 O GPUE apresenta grande versatilidade para seu emprego em metodologias 

analíticas, pois além de apresentar as vantagens mencionadas anteriormente, ele 

pode ser modificado com diversos materiais tais como nanopartículas metálicas, 
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nanomateriais de carbono e com filmes metálicos, podendo também ser utilizado em 

diferentes formas físicas de eletrodo como, por exemplo, os eletrodos impressos.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos gerais 
 

O objetivo deste trabalho consiste na avaliação do comportamento 

eletroquímico da N-Nitrosodifenilamina (NDPhA) em solução aquosa, caracterizando 

os processos redox observados para a molécula com o objetivo da proposição de 

um mecanismo de reação eletroquímica. Além disso, propõe-se desenvolver um 

método eletroanalítico sensível para determinação deste analito em amostras de 

urina sintética. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Pretende-se com esse trabalho caracterizar os processos eletroquímicos 

observados para a NDPhA, em meio aquoso, com o eletrodo de carbono vítreo 

(GC), sejam eles de oxidação ou de redução, usando técnicas voltamétricas tais 

como Voltametria Cíclica (CV), Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) e Voltametria 

de Onda Quadrada (SWV), e de técnicas complementares tal como a Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H NMR). 

 Para essa mesma molécula, propõe-se também desenvolver e aplicar um 

método eletroanalítico sensível, reprodutível e com baixo limite de detecção (LOD) 

com o eletrodo compósito à base de grafite-poliuretana (GPUE) em amostras de 

urina sintética. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

 

Todas as soluções aquosas foram preparadas com água desionizada 

(resistividade elétrica ≥ 18,0 MΩ cm) purificada em sistema BarnsteadTM Easypure® 

(Thermoscientific, modelo D13321).  

Para as medidas eletroquímicas utilizou-se como eletrólito suporte o tampão 

fosfato preparado com H3PO4 85% (m v-1) (P.A., Quemis, Brasil), Na3PO4·12H2O 

(ACS, J. T. Baker, EUA), Na2HPO4 anidro (ACS, J. T. Baker, EUA) e KH2PO4 (ACS, 

Spectrum, EUA) em diferentes valores de pH com força iônica de aproximadamente 

0,10 mol L-1. Quando necessário, o pH da solução foi corrigido utilizando um ácido 

forte ou base forte (H3PO4 ou NaOH ACS, Spectrum, EUA). Para medir o pH dessas 

soluções utilizou-se o pHmêtro 827 pH lab da Metrohm Autolab B.V., Holanda 

calibrado antes do uso com soluções padrões. 

Para a determinação da área eletroativa utilizou-se solução de 

KCl 0,50 mol L-1 (ACS, Spectrum, EUA) como eletrólito suporte e o K4Fe(CN)6.3H2O 

(P.A., Mallinckrodt, Japão) como sonda eletroquímica. 

Soluções estoque de N-Nitrosodifenilamina (≥ 97%, Aldrich, EUA) e a 

difenilamina (P.A., Reagen, Brasil) foram preparadas em etanol absoluto (P.A., 

Synth, Brasil) e utilizadas no mesmo dia.  

Todos os reagentes foram pesados em uma balança analítica modelo 

BP121S (Sartorius) com precisão de ±0,0001 g. 

  

3.2 Instrumentação 

 

3.2.1 Eletroquímica 
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As medidas eletroquímicas foram realizadas em um 

potenciostato/galvanostato μAutolab tipo III (EcoChemie, Holanda) acoplado a um 

microcomputador e com interface controlada pelo software NOVA 2.1.3 (Metrohm 

Autolab B.V., Holanda). 

Utilizou-se uma célula eletroquímica de três eletrodos: o eletrodo de trabalho 

(GCE, GPUE ou placa de platina), um contra eletrodo de platina e um eletrodo de 

referência de Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1). A renovação da superfície do GCE foi feita 

por meio do polimento com suspensão de diamante DiaDuo-2 (1 μm, Struers, 

Dinamarca) em feltro de polimento cristalográfico (Arotec, Brasil), enquanto que a do 

GPUE foi em uma politriz motorizada modelo APL-02 (Arotec), sendo a lixa utilizada 

com granulometria de 600 (composição SiC). 

 Com essa instrumentação determinou-se o comportamento eletroquímico da 

N-Nitrosodifenilamina por meio das técnicas voltamétricas (CV, DPV e SWV) e 

calculou-se o valor da área eletroativa dos eletrodos usando a cronocoulometria e 

CV. 

 Todas as medidas de DPV foram feitas com os seguintes parâmetros: degrau 

de potencial = 2 mV, amplitude de pulso = 0,05 V, tempo de modulação = 0,1 s, 

tempo entre os degraus = 0,4 s, velocidade de varredura (v) = 5 mV s-1, enquanto 

que todas as medidas de SWV foram feitas com frequência (f) = 25 Hz, degrau de 

potencial = 2 mV, amplitude de modulação = 0,05 V e v = 50 mV s-1. 

 Antes de serem realizadas as medidas em regiões de potencial negativo, a 

solução foi desaerada borbulhando N2 por um minuto. 

 Para o experimento de eletrólise aplicou-se o potencial de 1,1 V vs Ag/AgCl 

(KCl 3,0 mol L-1) em um experimento de amperometria utilizando como eletrodo de 

trabalho o eletrodo de platina (placa de 1 cm²). O filme formado na superfície do 

eletrodo foi extraído em diclorometano (grau HPLC, Metdia, EUA). 
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3.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 
 

Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) do compósito (GPU) 

foram obtidas com o microscópio modelo 440 (LEO, Reino Unido) com resolução de 

63 kV, operando com feixe de elétrons de 20 kV. As amostras foram metalizadas 

com ouro. 

 

3.2.3 Microscopia de Força Atômica (AFM) 
 

 Imagens de Microscopia de Força Atômica foram obtidas com o Microscópio 

Easyscan 2 (Nanosurf, Suíça) no modo de operação não contato com ponteira Tap 

190Al-G  (Budget Sensors, Bulgária) de frequência ressonante de 190 kHz e 

constante de força igual a 48 N m-1. 

 

3.2.4 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H NMR) 
 

 Os espectros de 1H NMR foram obtidos com o espectrômetro INOVA 300 

(Varian) – 300 MHz para núcleo de hidrogênio – equipado com uma sonda de 5 mm. 

As amostras foram solubilizadas em CDCl3. 

 

3.3 Confecção do GPUE 

  

 A confecção do GPUE foi feita na proporção de grafite/poliuretana 60:40 % (m 

m-1), proporção essa já otimizada previamente (MENDES; CLARO-NETO; 

CAVALHEIRO, 2002). Utilizou-se o grafite < 2 μm (Aldrich, EUA), a resina 

poliuretana de origem vegetal (Poliquil, Brasil), o pré-polímero (A-249) (Poliquil, 

Brasil) e o poliol (B-471) (Poliquil, Brasil). 

Com a finalidade de se obter 2,0 g de compósito, inicialmente adicionou-se a 

um almofariz 1,20 g de grafite. Ao mesmo, adicionou-se o pré-polímero e o poliol nas 
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proporções de 55:45 % (m m-1) de acordo com as instruções do fabricante, 

resultando em 0,80 g de poliuretana. Logo se misturou rapidamente até a 

homogeneização completa. Fez-se rapidamente esse processo devido ao fato da 

resina poliuretana começar a curar em aproximadamente 10 minutos.  

Após ter feito isso se utilizou uma prensa manual com extrusão de 3 mm de 

diâmetro e obtiveram-se tarugos. Em seguida aguardou-se 24 horas para garantir a 

cura completa da resina, que ocorre à temperatura ambiente, e cortou-se em 

pedaços de 1 cm de comprimento cada. Conectaram-se esses tarugos a um fio de 

cobre utilizando cola de prata (Electron Microscopy Sciences, EUA) e aguardaram-

se mais 24 horas para que a cola secasse completamente. 

Passado esse tempo, o conjunto do tarugo com o fio de cobre foi inserido em 

um tubo de vidro (6 cm de diâmetro e 9 cm de comprimento) e completou-se com 

resina epóxi (Silaex SQ 3024) com o intuito de fixar e isolar o compósito e deixou-se 

curar por mais 24 horas. Após esse tempo, o eletrodo estava pronto para ser 

utilizado. A representação simplificada da confecção desse eletrodo está ilustrada no 

Esquema 1. 

Esquema 1 – Fabricação do GPUE. 
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3.4 Desenvolvimento do método analítico 
 

 Um novo método analítico foi desenvolvido para a determinação da NDPhA 

em amostras de urina sintética. Dessa forma, avaliou-se, utilizando DPV, o efeito do 

pH nos valores de corrente e em seguida, comparou-se as técnicas DPV e SWV. 

Com esses parâmetros otimizados, prosseguiu-se para a construção da curva 

analítica utilizando o GCE e o GPUE. Os parâmetros dessas curvas, tais como faixa 

linear, sensibilidade, coeficiente de correlação e LOD, foram utilizados para 

selecionar o melhor eletrodo. Ao final, estudou-se a robustez do método avaliando a 

aplicação em amostra de urina sintética bem como a repetibilidade e 

reprodutibilidade do mesmo. 

 A aplicação em amostra de urina sintética foi feita em amostras preparadas 

no mesmo dia com composição proposta por Burns et. al. (BURNS; FINLAYSON, 

1980) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Composição da urina sintética 

Componente Quantidade 

Água desionizada 250 mL 

CaCl2.2H2O 0,28 g 

NaCl 0,73 g 

Na2SO4 0,56 g 

KH2PO4 0,35 g 

KCl 0,40 g 

NH4Cl 0,25 g 

Ureia 6,3 g 

 

 Para garantir a eficiência do método utilizou-se a metodologia de adição de 

padrão na amostra de urina sintética enriquecida com NDPhA na concentração de 

10,0 μmol L-1. 

 

3.5 Aquisição e tratamento de dados 

 

Os dados eletroquímicos obtidos foram adquiridos utilizando o software Nova 

versão 2.1.3 (Metrohm Autolab B.V., Holanda) e foram tratados com o software 

Origin PRO versão 8.0 (OriginLab, Estados Unidos). 

Os espectros de 1H NMR foram tratados com o auxílio do software MNova 

versão 12.0.4 (Mestrelab Research, União Europeia). 

As imagens de AFM foram tratadas com o auxílio do software Gwyddion 

versão 2.52 (Gwyddion, República Tcheca). 

Os esquemas, por sua vez, foram feitos no software ChemSketch Freeware 

versão 12.0 (ACD, Canadá). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Comportamento eletroquímico da N-Nitrosodifenilamina 

 

Os voltamogramas cíclicos obtidos com GCE para solução de 

N-Nitrosodifenilamina 1,0 mmol L-1 em tampão fosfato 0,10 mol L-1 pH = 6,95 (Figura 

3) apresentaram processos eletroquímicos tanto na região positiva quanto na região 

negativa de potencial. Comparando os voltamogramas cíclicos obtidos para a 

nitrosamina com os mesmos obtidos para a difenilamina, pode-se constatar que os 

processos observados em região negativa de potencial ocorrem apenas com a 

nitrosamina, sugerindo que estas reduções ocorrem no grupo nitroso.  

Além disso, é possível observar dois processos reversíveis (P1 e P2) (Figura 

3c) que aparecem após a oxidação das duas moléculas no primeiro ciclo, o que 

indica que são oxidações decorrentes de subprodutos formados na superfície do 

eletrodo. A presença destes pares reversíveis em ambas as moléculas indica que a 

formação destas duas moléculas está associada a oxidação do grupo amino comum 

à ambas as estruturas. 
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Figura 3 – Fórmulas estruturais da (a) NDPhA; (b) difenilamina; Voltamogramas cíclicos 
obtido com GCE com Ei = Ef = 0 vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), Eλ1 = 1,1, Eλ2 = -1,2 V vs 
Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1) em tampão fosfato 0,10 mol L-1 pH = 6,95, sentido anódico, para 
(c) NDPhA 1,0 mmol L-1 ; (d) difenilamina 1,0 mmol L-1. Voltamograma cíclico obtido com 
GCE com Ei = Ef = 0 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), Eλ1 = -1,2, Eλ2 = +1,1 V vs Ag/AgCl (KCl 
3,0 mol L-1) em tampão fosfato 0,10 mol L-1 pH = 6,95, sentido catódico, para (e) NDPhA 1,0 
mmol L-1; (f) difenilamina 1,0 mmol L-1. 
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4.1.1 Oxidação 

 

Voltamogramas de pulso diferencial foram obtidos para NDPhA e para a 

difenilamina a fim de se estabelecer uma comparação dos comportamentos 

eletroquímicos de ambas as moléculas (Figura 4). Os voltamogramas obtidos para 

ambas as moléculas apresentam um pico de maior intensidade (pico 3a - Figura 4 e 

pico 1’a – Figura 4b) correspondente ao pico de oxidação do grupo amino ligado ao 

anel aromático, uma vez que o potencial de oxidação observado para esse pico da 

difenilamina é condizente com o potencial de oxidação encontrado para a oxidação 

de anilina (PAVITT; BYLASKA; TRATNYEK, 2017).  

Observa-se também um ombro junto ao pico de oxidação 3a que pode indicar 

uma oxidação subsequente ao processo 3a e o envolvimento de mais de 1 elétron 

nesse processo eletroquímico. A presença de dois picos de oxidação 1a e 2a (Figura 

4a) nos voltamogramas de pulso diferencial da NDPhA e inexistentes nos 

voltamogramas obtidos para a difenilamina indica que estes processos podem ser 

atribuídos à oxidação do grupo nitroso na molécula da NDPhA.  
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Figura 4 – Voltamogramas de pulso diferencial obtidos com GCE com Ei = 0 V vs Ag/AgCl 
(KCl 3,0 mol L-1) e Ef = 1,1 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), em solução de tampão fosfato 
0,10 mol L-1 como eletrólito suporte em diferentes pHs para (a) NDPhA 1,0 mmol L-1  e b) 
difenilamina 1,0 mmol L-1. Condições experimentais: degrau de potencial = 2 mV, amplitude 
de pulso = 0,05 V, tempo de modulação = 0,1 s, tempo entre os degraus = 0,4 s, velocidade 
de varredura (ν) = 5 mV s-1. 
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Ainda, utilizando-se os dados obtidos a partir do voltamograma obtido no pH 

3,12, da Figura 4a, com o valor da largura do pico à meia altura (w1/2), calculou-se o 

número de elétrons envolvidos em cada um dos três picos segundo a Equação 1: 

 !/" = ##
$,%"&'

()
   (Equação 1) 

Sendo: 

w1/2: a largura de pico à meia altura; 

R: a constante universal dos gases (8,314 J mol-1 K-1); 

T: a temperatura termodinâmica (T = 298,15); 

n: o número de elétrons envolvidos; 

F: a constante de Faraday (96.485 C mol-1). 
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Os valores obtidos para largura de pico à meia altura para cada pico quando 

comparados ao valor teórico de 90 mV para a transferência de 1 elétron indicam o 

envolvimento de 1 elétron em cada processo eletroquímico observado para ambas 

as moléculas (Tabela 4).  

Tabela 4 – Largura de pico à meia altura (w1/2) e o número de elétrons e de prótons 

envolvidos em cada etapa de oxidação da NDPhA 

Pico W1/2 

/mV 

N° de elétrons N° de H+ 

1 a 76 1 1 

2 a 71 1 1 

3 a 82 Duas etapas com  

n = 1 

Duas etapas com  

H+ = 1 

 

Voltamogramas de pulso diferencial para uma solução de NDPhA 

1,0 mmol L-1 foram obtidos em uma faixa de pH de 2,2 a 9,8 a fim de estabelecer a 

variação do valor do potencial de pico (Ep) como função do pH para cada um dos 

três picos, com o objetivo de se determinar a razão do número de H+ pelo número de 

elétrons em cada etapa (Figura 5). As equações das retas referentes aos picos 

estão descritas na Tabela 5. 

Figura 5 – (a) Gráfico de potenciais de pico em função do pH, (b) corrente do pico 3a em 
função do pH. 
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Tabela 5 – Equações das retas referentes aos processos de oxidação observados 

para a NDPhA 

Pico Equação da reta 

1 a Ep,1a = 0,55 - 0,058 pH 

2 a Ep,2a = 0,85 - 0,051 pH 

3 a Ep,3a = 1,1 - 0,057 pH 

 

Assumindo um comportamento Nernstiano, os valores de coeficientes 

angulares próximos de 59 mV/pH obtidos para as curvas Ep vs pH para todos os 

picos da nitrosamina indicam o envolvimento de um mesmo número de prótons e 

elétrons no processo eletroquímico (Figura 5 e Tabela 4).  

Portanto, pode-se concluir que os picos 1a e 2a referentes à oxidação do 

grupo nitroso na nitrosamina envolvem 1 elétron e 1 próton, totalizando 2 elétrons e 

2 prótons, e indicam a oxidação do grupo nitroso (NO) ao grupo nitro (NO2). Os 

valores de corrente do pico 3a obtidos para a nitrosamina crescem com a diminuição 

do pH como mostrado na Figura 5b, que pode ser explicado por um maior número 

de sítios ativos do eletrodo em meios mais ácidos. 

Voltamogramas de onda quadrada em solução de NDPhA em tampão fosfato, 

pH 2,16 e 6,95, mostram que o pico 1a apresenta uma oxidação reversível (Figura 6) 

diferentemente do que o voltamograma cíclico para oxidação da nitrosamina aponta. 

Isso sugere que, no caso da NDPhA, a cinética da reação química acoplada para 

formação dos produtos eletroativos é lenta, possibilitando a redução do intermediário 

formado depois da aplicação do pulso direto. 

Quanto aos produtos de oxidação formados, a reversibilidade apresentada 

nos pares redox dos produtos formados tanto na oxidação da NDPhA e da 

difenilamina, associados aos valores dos potenciais de oxirredução observados para 

ambos os pares, sugere a formação de benzoquinonas e catecóis como produtos de 

oxidação, cujo comportamento eletroquímico é bem descrito na literatura 

(CAÑIZARES et al., 2005). 
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Figura 6 – Voltamogramas de onda quadrada obtidos com GCE em solução contendo 1,0 
mmol L-1 de NDPhA com Ei = 0 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), Ef = 1,1 V vs Ag/AgCl (KCl 
3,0 mol L-1), em solução de tampão fosfato com (a) pH = 2,60; (b) pH = 6,78. Condições 
experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = 2 mV, amplitude de 
modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 
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Após a formação do grupo nitro atribuída aos processos de oxidação 

observados nos picos 1a e 2a, o heteroátomo de nitrogênio sofre oxidação 

eletroquímica correspondendo ao pico 3a (Esquema 2). Ao ocorrer a primeira 

oxidação deste nitrogênio, o grupo nitro ligado a esse átomo é liberado na forma de 

NO2 permitindo a estabilização da carga positiva no anel aromático, formando uma 

imina como espécie intermediária, similarmente ao que ocorre na oxidação de 

aminas aromáticas em meio aquoso (BACON; ADAMS, 1968). A imina formada após 

o quarto processo eletroquímico, visível como um ombro junto ao pico 3a em que se 

tem a saída do NO2, é altamente hidrolisável e rapidamente gera os carbocátions 

nas posições orto e para, que estão em ressonância entre si, uma vez que o grupo é 

orto-para dirigente. Em meio aquoso, o carbocátion, que é um eletrófilo forte, 

rapidamente é atacado pela água que atua como um nucleófilo e tem-se a formação 

de uma hidroxila na mesma posição. 

Os pares redox da hidroquinona e do catecol (para e orto) correspondem aos 

dois processos redox reversíveis observados na CV, para o terceiro ciclo, sendo 

observados tanto para a difenilamina quanto para a NDPhA  (Esquema 2).  
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Esquema 2 – Mecanismo proposto de oxidação da N-Nitrosodifenilamina. 

 

 

 Sabe-se que a anilina e a 1,4-benzoquinona reagem entre si em um processo 

já bem descrito na literatura, na qual ocorre a adição da anilina através de seu 

nitrogênio ao carbono aromático da 1,4-benzoquinona e a reação pode se propagar 

até a adição da anilina nos quatro carbonos orto da 1,4-benzoquinona (SILVA et al., 

2011; SURWADE et al., 2009). Entretanto, devido à instabilidade dessa molécula em 

potenciais mais elevados ela logo é degradada. 

Com o objetivo de confirmar o mecanismo proposto realizaram-se análises 

complementares com outras técnicas. Realizou-se inicialmente uma eletrólise 

exaustiva em potencial igual a 1,1 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1) em meio tampão 
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fosfato 0,10 mol L-1 de pH igual a 7,02 com NDPhA saturada utilizando um eletrodo 

de platina de área geométrica igual a 1,4 cm². Observou-se a formação de um filme 

amarelo na superfície do eletrodo, o qual gerava a passivação do mesmo, impedindo 

a continuidade do processo. Prosseguiu-se então o experimento interrompendo a 

cada dois minutos para realizar a extração do filme com diclorometano e em seguida 

retomava-se o mesmo. O experimento até a eletrólise exaustiva durou mais de oito 

horas. Com o filme extraído obteve-se inicialmente um espectro de 1H NMR (Figura 

7 a e Figura 8 a) e comparou-se com o espectro da NDPhA (Figura 7 b e Figura 8 b). 

 

Figura 7 – Espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio em CDCl3 de (a) 

produto formado na superfície do eletrodo de platina após experimento de eletrólise 

exaustiva; (b) NDPhA. 
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Figura 8 – Espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio em CDCl3 na região 

de campo alto de (a) Espectro completo; produto formado na superfície do eletrodo de 

platina após experimento de eletrólise exaustiva; (b) NDPhA. 

 

 

 Através dos espectros é possível observar que o filme formado não apresenta 

a mesma estrutura que a NDPhA, confirmando que de fato houve algum processo 

eletroquímico. O pico observado em 7,26 é decorrente do solvente utilizado CDCl3, o 

pico em 5,30 é decorrente do CH2Cl2 utilizado na extração do filme, o pico em 1,25 

pode ser decorrente da água, já que o processo ocorre em meio aquoso, e o pico 

em 0,07 é atribuído ao padrão interno TMS. Dessa forma, constata-se que os únicos 

picos derivados do filme estão na região de campo alto.  

Conforme pode ser observado não há sinal de hidrogênio na região de 

aromáticos (campo baixo). Isso indica que a reação não se limita até onde foi 

proposto, mas que continua até quase completa degradação. Esse processo é 

comum em moléculas aromáticas quando submetidas a processos oxidativos tal 

como acontece com o fenol (ESPLUGAS et al., 2002) e com a anilina (LI et al., 
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2003), devido a reações radicalares que degradam a estrutura de carbono 

transformando-a em CO2. 

 

4.1.2 Redução 

 

Voltamogramas de pulso diferencial obtidos em solução 1,0 mmol L-1 de 

NDPhA e de difenilamina em tampão fosfato 0,10 mol L-1 na faixa de pH de 2,25 - 

9,25 e varredura inicial no sentido negativo, apresentaram 3 processos 

eletroquímicos para a NDPhA e nenhum para a difenilamina. Dessa forma os 

processos de redução podem ser associados ao grupo nitroso na molécula, de 

maneira idêntica ao que foi observado nos voltamogramas cíclicos (Figura 9).  

Figura 9 – Voltamogramas de pulso diferencial obtidos com GCE em tampão fosfato 0,10 
mol L-1 com diferentes valores de pH para uma solução 1,0 mmol L-1 de (a) NDPhA, (b) 
difenilamina. Condições experimentais: degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de pulso = 
0,05 V, tempo de modulação = 0,1 s, tempo entre os degraus = 0,4 s, velocidade de 
varredura (ν) = 5 mV s-1. 
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Utilizando o valor da largura do pico à meia altura (w1/2) para o cálculo do 

número de elétrons envolvidos em cada etapa de redução (Equação 1), o número 

total de elétrons envolvidos nas 3 etapas de redução foi 4, independentemente do 

pH. No entanto, houve variação no número de elétrons entre os picos 2c e 3c 

conforme a variação do pH. É possível observar que os picos 1c e 2c não são bem 

separados (a distância entre o final do pico 1c para o início do 2c é menor do que 

100 mV), de modo que o valor de w1/2 medido é menor do que o real. Levando em 

consideração esse fator mencionado, a intensidade de pico (proporcional ao número 

de elétrons), e o comportamento eletroquímico de outras nitrosaminas, assumiu-se o 
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valor de n = 1 para os dois processos, que posteriormente será confirmado pela 

caracterização dos intermediários. O valor de n = 1 para a primeira etapa de redução 

(pico 1c), independentemente do pH, sugere a formação de um radical aniônico 

como primeira etapa de redução, cujo pico apresenta maior definição em valores de 

pH próximos de 7,0, o que é condizente com a estabilização de nitro radicais em 

meio aquoso nestes valores de pH (JULIÃO et al., 2006). 

O gráfico de potencial de pico (Ep,c) como função do pH para cada um dos 

três picos de redução apresenta uma relação linear entre estes dois parâmetros, 

com coeficiente angular próximo de 59 mV/pH (Tabela 6), o que indica um número 

idêntico de prótons e elétrons envolvidos nestes processos (Figura 10a). No caso do 

processo 2c, o fato dele não estar bem separado do processo 1c, faz com que seja 

difícil saber o valor exato do potencial de pico, o que leva a um desvio um pouco 

maior do valor de 59 mV/pH. Além disso, observou-se que as correntes do pico 3c 

decrescem conforme há a elevação do pH, em conformidade com diminuição do 

número de elétrons envolvidos nesta etapa de reação. Como há a diminuição do 

número de elétrons de 2 para 1, observa-se que a corrente para este pico diminui 

aproximadamente pela metade (Figura 10b).  

 

Figura 10 – (a) Gráfico de Ep,c vs pH para uma solução de NDPhA 1,0 mmol L-1, (b) 
corrente do pico 3a em função do pH. 
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Tabela 6 – Equações das retas referentes aos processos de redução observados 
para a NDPhA 

Pico Equação da reta 

1c Ep,1c = - 0,56 - 0,062 pH 

2c Ep,2c = -0,33 - 0,043 pH 

3c Ep,3c = -0,20 - 0,048 pH 

 

Um sumário do número de prótons e elétrons envolvidos em cada etapa de 

redução é apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Largura de pico à meia altura (w1/2) e o número de elétrons e de prótons 

envolvidos em cada etapa para a NDPhA 

Pico W1/2 

/mV 

N° de elétrons N° de H+ 

1c 49 * 1  1  

2c 70 * 1  1  

3c 51 (pH < 4) 

114 (pH ≥ 4) 

pH < 4, n = 2 

pH ≥ 4, n = 1 (duas 

etapas) 

pH < 4, H+ = 2 

pH ≥ 4, H+ = 1 (duas 

etapas) 

*Valores menores do que o real devido ao fato desses processos não serem bem 

separados. 

Os voltamogramas de onda quadrada em solução de NDPhA 1,0 mmol L-1 em 

solução de tampão fosfato pH 2,16 e 6,95 apresentam picos de redução irreversíveis 

em ambos os valores de pH (Figura 11). O voltamograma obtido em pH 2,16 

apresenta dois processos de redução subsequentes, corroborando com o valor de n 

= 2 obtido para os voltamogramas de pulso diferencial e confirmando o envolvimento 

de 2 elétrons nesta etapa de reação quando em meio ácido (Figura 11 a).  
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Figura 11 – Voltamograma de onda quadrada de solução 1,0 mmol L-1 de NDPhA com 
GCE, com Ei = 0 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), Ef = -1,2 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), em 
meio desaerado com gás N2, em tampão fosfato de pH (a) 2,16; (b) 6,95. Condições 
experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de 
modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 
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Portanto, pode-se concluir que a redução do grupo nitroso ocorre em uma 

primeira etapa envolvendo 1 elétron (pico 1c), com formação de um radical aniônico, 

seguido de nova redução eletroquímica e formação de hidroxilamina como produto 

de redução final, pico 2c, analogamente ao que ocorre com a redução de grupos 

NO2 em moléculas orgânicas (JULIÃO et al., 2006). A hidroxilamina formada sofre 

redução eletroquímica envolvendo 2 elétrons e 2 prótons para a formação da amina 

correspondente como produto final (Esquema 3). É possível observar que em pH 

menor que 4 ocorre a redução do grupo hidroxilamina em uma única etapa com dois 

elétrons ao invés duas etapas com apenas um elétron em cada.  

Esquema 3 – Mecanismo proposto de redução da N-Nitrosodifenilamina. 
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 Como trabalhos futuros, deverão ser realizadas análises complementares dos 

produtos de eletrólise com a finalidade de caracterizá-los e, dessa forma, confirmar o 

mecanismo proposto. 

 

4.2 Caracterização eletroquímica dos eletrodos GCE e GPUE 

 

Inicialmente, fez-se a caracterização eletroquímica do GCE e do GPUE com a 

sonda eletroquímica [Fe(CN)6]
4- com o propósito de obter o valor da área eletroativa 

de cada um dos eletrodos. Para tal utilizou-se duas técnicas, a cronocoulometria e a 

CV.  

 

4.2.1 Cronocoulometria 
 

 Para o cálculo da área eletroativa do eletrodo, utilizou-se incialmente a 

cronocoulometria que consiste na aplicação de um potencial e após determinado 

tempo (τ) aplica-se outro potencial por mais um determinado tempo. Durante todo 

esse período mede-se o valor da carga (Q) em função do tempo.  

 Em uma solução de K4Fe(CN)6 1,0 mmol L-1 em KCl 0,50 mol L-1 com pH 

ajustado para 3,00 (com HCl) aplicou-se inicialmente por um segundo um potencial 

de -0,25 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), em que não flui corrente faradaica. Depois 

se fez um salto de potencial para 0,75 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), em que flui 

corrente faradaica, e o aplicou por mais um segundo (Figura 12). O experimento foi 

realizado em quintuplicata. 
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Figura 12 – Gráficos dos experimentos de cronocoulometria obtidos em solução de 
K4Fe(CN)6 1,0 mmol L-1 em KCl 0,50 mol L-1 com pH ajustado para 3,0 para (a) GCE; (b) 
GPUE. 
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 Para o segundo pulso fez-se a regressão linear da carga (Q) pela raiz 

quadrada do tempo corrigido (tempo igual a 0 no momento do pulso τ) e obtiveram-

se os valores do coeficiente angular dessa reta (Tabela 8). Com esses valores pode-

se aplicar à equação de Cottrell integrada (Equação 2) e assim calcular o valor da 

área eletroativa. 

 = !
"×#×$×%×&'/(×)×*'/(

+'/(
   (Equação 2) 

,-.0 = !!
"×#×$×%×&'/(×)

+'/(
   (Equação 3) 

. =
+'/(

"×#×$×)×&'/(
! 1 ,-.0   (Equação 4) 

Para: 

A: área eletroativa [cm²]; 

Q: carga [C]; 

n: número de elétrons envolvidos (n = 1); 

F: constante de Faraday (96.485 C mol-1); 

C: concentração da espécie (C = 1 × 10-6 mol-1 cm-3); 

D: coeficiente de difusão da espécie (D = 6,5 × 10-6 cm² s-1) (STACKELBERG; 

PILGRAM; TOOME, 1953); 
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(CA): coeficiente angular da reta [C s-1/2]. 

 

Tabela 8 – Valores do coeficiente angular e da área eletroativa calculada para o 

GCE e para o GPUE 

Coeficiente 

angular (CA)  

GCE 

Área eletroativa – 

GCE  

/cm2 

Coeficiente 

angular (CA) 

GPUE 

Área eletroativa – 

GPUE  

/cm2 

1,12.10-5 4,04 × 10-2 1,89 × 10-5 6,81 × 10-2 

1,13.10-5 4,07 × 10-2 1,85 × 10-5 6,67 × 10-2 

1,13.10-5 4,07 × 10-2 1,94 × 10-5 6,99 × 10-2 

1,12.10-5 4,04 × 10-2 1,79 × 10-5 6,45 × 10-2 

1,12.10-5 4,04 × 10-2 1,92 × 10-5 6,92 × 10-2 

 
Média:  

(4,05±0,02) × 10-2 
 

Média:  

(6,8±0,2) × 10-2 

 

4.2.2 Voltametria Cíclica 
 

 Voltamogramas cíclicos foram obtidos em diferentes valores de velocidade de 

varredura (de 5,0 a 300,0 mV s-1). Utilizaram-se os dados de corrente do terceiro 

ciclo para a construção dos gráficos Ip vs ν1/2 (Figura 13).  
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Figura 13 – Voltamogramas cíclicos obtidos em solução de K4Fe(CN)6 1,0 mmol L-1 em KCl 
0,50 mol L-1 com pH ajustado para 3,0, e seu respectivo gráfico de corrente de pico pela raiz 
quadrada da velocidade de varredura de potencial com (a, b) GCE; (c, d) GPUE. Condições 
experimentais. Ei = Ef = - 0,25 V vs Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1) e Eλ = 0,75 V vs Ag/AgCl (KCl 
3,0 mol L-1). 
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O coeficiente angular da reta foi utilizado para obter os valores das áreas 

ativas dos eletrodos através da equação de Randles-Sevcik (equação 5): 

  ,! = 0,4464 × " × # × $ × % &'×(×)×*+×- .
/12

(Equação 5) 

3%$5 = 7 8,99:9×'×(×;×<3'×(×*5
>1?

+>1?×->1?    (Equação 6) 

$ = 7 +>1?×->1?
8,99:9×'×(×<3'×(×*5>1? 7 @ 3%$5   (Equação 7) 
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Sendo: 

A: área eletroativa [cm²]; 

ip,a: corrente de pico anódico [A]; 

R: constante universal dos gases (8,314 J mol-1 K-1); 

T: temperatura termodinâmica (T= 298,15 K); 

n: número de elétrons envolvidos (n = 1); 

F: constante de Faraday (96.485 C mol-1); 

C: concentração da espécie (C = 1 × 10-6 mol cm-3); 

D: coeficiente de difusão da espécie (D = 6,5 × 10-6 cm² s-1) (STACKELBERG; 

PILGRAM; TOOME, 1953); 

(CA): coeficiente angular da reta [A s1/2 V-1/2]. 

 

A Tabela 9 apresenta os valores calculados para a área eletroativa, por meio 

das duas técnicas apresentas, e para a área geométrica de cada um dos eletrodos. 

 

Tabela 9 – Valores de áreas geométricas e eletroativas do GCE e do GPUE 

Eletrodo 
Área geométrica 

/cm² 

Área eletroativa 

/cm² 

(Cronocoulometria) 

Área eletroativa 

/cm² 

(Randles – Sevcik) 

GCE 7,07 × 10-2 (4,05±0,02) × 10-2 1,8 × 10-2 

GPUE 7,07 × 10-2 (6,8±0,2) × 10-2 3,9 × 10-2 

 

 Os resultados obtidos pelas duas técnicas foram relativamente próximos, 

conforme esperado, entretanto a diferença encontrada é comum e acontece com 

diferentes sondas devido a limitações das próprias técnicas (FERRARI et al., 2018). 

A equação de Randle-Sevcik é apenas uma aproximação para uma situação em que 
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uma série de condições precisa ser respeitada e essa aproximação leva a valores 

ligeiramente distintos do real. Dentre essas condições tem-se que a separação de 

pico (ΔEp) não deve superar 57 mV, o que não é respeitado em todos os 

voltamogramas obtidos, e o tamanho do eletrodo que deve ter o raio superior a 4 

mm, o que não é respeitado nem pelo GCE e nem pelo GPUE (FERRARI et al., 

2018; NGAMCHUEA et al., 2014). Além desses fatores, deve-se considerar também 

que há erros referentes à tomada de corrente e de repetições que levam a uma 

menor precisão. 

 A cronocoulometria, por sua vez, também apresenta algumas limitações, tal 

como a restrição quanto ao tamanho do eletrodo que também é válido nesse caso, 

entretanto apresenta resultados mais fidedignos (FERRARI et al., 2018; 

NGAMCHUEA et al., 2014). Além disso, foram realizados cinco experimentos para 

cada um dos eletrodos (quintuplicata) de modo que foi possível calcular o desvio 

padrão relativo às medidas e assim averiguar a precisão do valor obtido. Entretanto, 

para o cálculo da densidade de corrente considerou-se o valor da área geométrica, 

uma vez que sua determinação não apresenta nenhuma limitação. 

 O valor da área eletroativa obtida para o GPUE ser inferior à área geométrica, 

apesar das rugosidades, pode ser explicado pelo fato do eletrodo apresentar 40% de 

sua composição com material aglutinante e apenas 60% de material condutor. 

 

4.3 Caracterização do GPUE por Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

 

 A fim de caracterizar o GPUE foram obtidas imagens de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (SEM) tanto da superfície polida quanto da superfície 

fraturada do compósito (Figura 14). 
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Figura 14 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura do GPUE da superfície (a) 
polida, (b) fratura. 

  

 

 Conforme é possível observar na imagem da superfície, o eletrodo apresenta 

certa rugosidade conforme se observa em diferentes eletrodos compósitos de 

carbono (BACCARIN; CERVINI; CAVALHEIRO, 2018; BOLADO et al., 2008). Já na 

imagem da fratura é possível observar a homogeneidade do compósito em todo 

corpo do eletrodo e novamente fica visível à rugosidade do mesmo. 

 

4.4 Caracterização dos eletrodos por Microscopia de Força Atômica 
 

 Com o intuito de avaliar a topografia de cada um dos eletrodos utilizou-se a 

Microscopia de Força Atômica (do inglês – Atomic Force Microscopy - AFM) que 

complementa as informações obtidas pela SEM. Imagens em diferentes resoluções 

foram obtidas para o GCE e para o GPUE (Figura 15).  

A partir das imagens de AFM, é possível observar que tanto o GCE quanto o 

GPUE não apresentam uma superfície perfeitamente lisa conforme era esperado. O 

GCE apresenta uma estrutura com rugosidade regular e quase uniforme em toda 

superfície do eletrodo. O GPUE, por sua vez, também é bem rugoso, o que fica 

evidente pela magnitude nas distâncias observadas, entretanto essa rugosidade 

aparenta ser um pouco menos uniforme. 

 Esse perfil de rugosidade observado na AFM e também no SEM, no caso do 

GPUE, está diretamente relacionado com o valor da área eletroativa. Isso explica, 
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por exemplo, como que o GPUE apresenta um valor de área eletroativa tão próxima 

da geométrica apesar de conter 40% de material aglutinante em sua composição, 

que não é um bom condutor. 

 No caso do GCE, mesmo com a rugosidade o valor da área efetiva foi menor 

do que a geométrica, no entanto isso pode ser explicado pelo fato de nem todos os 

sítios ativos da superfície do eletrodo estarem disponíveis para a reação 

eletroquímica. 
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Figura 15 – Imagens de Microscopia de Força Atômica (varredura frontal) com sua 
respectiva representação 3D (a, b, c, d, e, f) GCE e (g, h, i, j, k, l) GPUE. 
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g) 

 

h) 

 

i) 

 

j) 

 

k) 

 

l) 
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4.5 Desenvolvimento do método analítico 
 

 A partir dos resultados obtidos na seção 4.1, observou-se que o processo 3c, 

redução eletroquímica do grupo nitroso, foi o que apresentou maior intensidade de 

pico, sendo, portanto, mais apropriado para o desenvolvimento do método analítico 

ao prover a maior sensibilidade. Aliado a esse fator, levou-se em consideração a 

escassez de trabalhos na literatura destinados à determinação de nitrosaminas na 

região de redução. 

 

4.5.1 Influência da velocidade de varredura de potencial na redução da NDPhA 

em GPUE e GCE 

  

 Para cada um dos eletrodos, estudou-se o processo 3c da NDPhA a fim de 

determinar a maneira como ele é regido, sendo ele um processo difusional ou 

adsortivo. Voltamogramas cíclicos foram obtidos variando-se a velocidade de 

varredura entre 5,0 e 300,0 mV s-1 em solução de NDPhA 0,50 mmol L-1 (Figura 16 

a, b), construindo-se o gráfico do logaritmo da corrente de pico de redução (log Ip) 

em função do logaritmo da velocidade de varredura de potencial (log ν), através do 

qual se obtiveram as respectivas curvas (Figura 16 c). 
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Figura 16 – Voltamogramas cíclicos obtidos em uma solução de NDPhA 0,50 mmol L-1 em 
tampão fosfato 0,10 mol L-1 (pH = 2,08) com diferentes velocidades de varredura de 
potencial com (a) GCE e (b) GPUE e (c) respectivas curvas de log de Ip por log ν. Equação 
da reta para o GCE: log Ip = -4,4 + 0,69 log ν. Equação para o GPUE: log Ip = -3,8 + 0,59 log 
ν. Condições experimentais: Ei = Ef = - 0,45 V vs. Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1), Eλ = - 1,0 V vs. 
Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1). 
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 Para o GCE, o valor do coeficiente angular da curva log I por log ν foi de 0,69, 

indicando que a reação de transferência de carga ocorre a partir de um transporte de 

massa difusional, mas com contribuição adsortiva (equação da reta: log Ip = -4,4 + 

0,69 log ν). Já para o GPUE, o valor encontrado foi de 0,59, mostrando novamente 

que a reação de transferência de carga ocorre a partir de um transporte de massa 

difusional, mas nesse caso com uma contribuição adsortiva menor (equação da reta: 

log Ip = -3,8 + 0,59 log ν). 

. É possível observar também nesses voltamogramas que o potencial de pico 

varia para valores mais negativos conforme se aumenta a velocidade de varredura, 



56 
 

o que é característico de processos irrerversíveis, corroborando para o mecanismo 

proposto para a redução da NDPhA em que o processo 3c é descrito como 

irreversível Esquema 3. 

 

4.5.2 Influência do pH nas densidade de correntes de pico de redução da 
NDPhA em GPUE 
 

O pH ótimo para o GCE observado na Figura 10b, seção 4.1.2, era próximo 

de 2,08, uma vez que se observou maior magnitude de corrente. Para confirmar que 

o mesmo pH era o ótimo para o GPUE, obtiveram-se voltamogramas de DPV na 

presença de NDPhA 1,0 mmol L-1 em tampão fosfato 0,10 mol L-1 em diferentes 

valores de pH, Figura 17a e 17b De acordo com os resultados obtidos foi possível 

confirmar que o pH ótimo para ambos os eletrodos é pH igual a 2,08, devido ao 

maior valor de magnitude de corrente, portanto os demais experimentos foram 

realizados nesse valor de pH. 

Figura 17 – (a) Voltamogramas de pulso diferencial obtidos com eletrodo GPUE para a 
NDPhA 1,0 mmol L-1 em tampão fosfato 0,10 mol L-1 em diferentes valores de pH e (b) 
respectivo gráfico de densidade de corrente em função do pH. Condições experimentais: 
degrau de potencial = 2 mV, amplitude de pulso = 0,05 V, tempo de modulação = 0,1 s, 
tempo entre os degraus = 0,4 s, velocidade de varredura (ν) = 5 mV s-1. 
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Comparou-se a DPV com a SWV a fim de escolher a técnica mais adequada 

para utilizar no desenvolvimento da curva analítica. Para tal, fixaram-se alguns 



57 
 

parâmetros e a concentração da NDPhA e realizaram-se experimentos com as duas 

técnicas escolhidas (DPV e SWV) com cada um dos eletrodos (Figura 18). 

Figura 18 – (a) Voltamogramas de pulso diferencial e (b) Voltamogramas de onda quadrada 
na presença de NDPhA 50,0 μmol L-1, obtidos com o GCE e o GPUE, na ausência de O2, 
em tampão fosfato 0,10 mol L-1 pH = 2,08. Condições experimentais da DPV: degrau de 
potencial = - 2 mV, amplitude de pulso = 0,05 V, tempo de modulação = 0,1 s, tempo entre 
os degraus = 0,4 s, velocidade de varredura (ν) = 5 mV s-1. Condições experimentais da 
SWV: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de modulação = 0,05 
V e ν = 50 mV s-1. 
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 Os valores de densidade de corrente de pico (J) foram obtidos a fim de 

escolher a melhor técnica (Tabela 10).  

Tabela 10 – Valores de densidade corrente de pico (J) obtidos nos gráficos da 

Figura 18 

Eletrodo -J (DPV) /μA cm-2 -J (SWV) /μA cm-2 

GCE 23,76 124,6 

GPUE 37,06 193,8 

 

 Devido aos valores das densidades de correntes de pico (J) serem superiores 

em módulo na SWV e de os picos serem bem definidos, essa foi a técnica 

selecionada para ser utilizada no desenvolvimento do método analítico. Já foi 

observado que para processos irreversíveis a SWV pode causar um efeito 

significativo na resposta eletroquímica obtido devido a processos adsortivos dos 
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reagentes ou dos produtos (LOVRIĆ; KOMORSKY-LOVRIĆ; MURRAY, 1988; 

SOUZA; MACHADO; AVACA, 2003). Nesse caso, foi observado na Seção 4.5.1 que 

o sistema é regido por um transporte de massa misto, em que se tem a presença de 

processos adsortivos, o que pode ser responsável pela diferença de sensibilidade 

observada para as duas técnicas. 

 

4.5.3 Curva analítica 
 

 Com o pH otimizado e com técnica selecionada (SWV) obtiveram-se curvas 

analíticas em triplicata para o GCE e o GPUE em suas respectivas faixas lineares 

(Figura 19). Para tal, adições sucessivas foram feitas a partir de uma solução 

estoque de NDPhA 1,21 × 10-3 mol L-1 no caso GCE e de NDPhA 5,02 × 10-3 mol L-1 

no caso do GPUE. 
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Figura 19 – Voltamogramas de onda quadrada obtidos em solução em tampão fosfato 0,10 
mol L-1 (pH = 2,10) com: (a) GCE, contendo NDPhA nas concentrações: 8,02, 15,93, 23,74, 
31,45, 39,06, 46,57 μmol L-1, e sua respectiva curva analítica (n = 3) (b); (c) GPUE, 
contendo NDPhA nas concentrações: 2,51, 5,02, 7,53, 12,53, 15,03, 17,53 μmol L-1, e sua 
respectiva curva analítica (n = 3) (d). Condições experimentais: frequência (f) = 25 Hz, 
degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 
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 Para o GCE variou-se a concentração de 8,02 a 45,6 μmol L-1, que foi a faixa 

linear encontrada. Foi necessário renovar a superfície do eletrodo entre cada 

medida, devido à adsorção dos produtos de redução da molécula na superfície do 

eletrodo. É possível observar que os desvios entre as medidas são relativamente 

grande, o que fica evidente nos voltamogramas e no valor do R² da curva (Figura 

19). 



60 
 

Já para o GPUE variou-se a concentração de 2,51 a 17,5 μmol L-1 que foi sua 

respectiva faixa linear, conforme fica evidente no gráfico. Para concentrações 

maiores observa-se a saturação dos sítios ativos do eletrodo, de modo que o sinal 

analítico não responde mais linearmente com o aumento da concentração da 

NDPhA. Estudou-se até a concentração de 100 μmol L-1 de NDPhA, entretanto até 

essa concentração não se observou mais nenhuma faixa de resposta linear. O fato 

de ela responder linearmente a valores de concentração mais baixos é uma grande 

vantagem devido ao fato da concentração esperada de NDPhA ser baixa. E apesar 

da faixa não ser tão grande, ela é maior que uma década, faixa suficiente para o 

desenvolvimento de métodos analíticos. Não foi necessário renovar a superfície do 

eletrodo entre cada uma das medidas, o que demonstrou ser uma das vantagens 

desse eletrodo. Com a curva analítica foi possível calcular o limite de detecção 

(LOD) para a NDPhA para ambos os eletrodos (Equação 8) (LONG; 

WINEFORDNER, 1983). 

 !" =#
$×%&'

(
    (Equação 8) 

 Em que LOD é o limite de detecção, SDA é o desvio padrão do branco e b é o 

coeficiente angular da reta (sensibilidade). 

 Além dos valores de LOD, foi possível obter também a partir da curva os 

valores do coeficiente de determinação (R²) e da sensibilidade (Tabela 11) o que 

permite comparar os dois eletrodos. 
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Tabela 11 – Comparação entre os parâmetros das curvas analíticas do GCE e do 

GPUE 

Eletrodo GCE GPUE 

Faixa linear /μmol L-1 8,02 – 46,6 2,51 – 17,5 

Equação da reta 
-J [μA cm

-2] = 6,00 

+ 1,09 [NDPhA] [μmol L
-1] 

-J [μA cm
-2]  = 10,2 + 5,50 

[NDPhA] [μmol L
-1] 

Sensibilidade 

/μA L μmol-1 cm-2 
1,09 5,50 

R² 0,978 0,9998 

LOD 

/μmol L-1 
4,64 0,270 

 

 A partir desses dados, observou-se que o GPUE, quando comparado com o 

GCE, apresentou uma sensibilidade cinco vezes, LOD cerca de 20 vezes menor e 

R² mais próximo de 1 o que indica um desvio padrão menor entre as medidas. 

Também houve o fato de não ser necessário renovar sua superfície entre as 

medidas, diferentemente do que ocorreu com o GCE. Devido a todas essas 

vantagens, selecionou-se o GPUE para ser utilizado no desenvolvimento do método 

analítico e para ser utilizado na aplicação com amostra de urina sintética. 

 Nota-se que a diferença da sensibilidade encontrada para as duas curvas não 

pode ser explicada apenas levando em conta a diferença do valor da área eletroativa 

dos eletrodos, uma vez que essa diferença é de aproximadamente 1,7 vezes, 

enquanto a diferença de sensibilidade foi de aproximadamente 5 vezes. Isso é 

atribuído à interação entre o analito NDPhA com a poliuretana que compõe o GPUE. 

A parte apolar da poliuretana interage com os anéis aromáticos da NDPhA, 

enquanto que os grupos isocianatos interagem com o grupo nitroso da nitrosamina. 

Os grupos funcionais do GCE, por sua vez, que são predominantemente grupos 

oxigenados tais como hidroxilas e carboxilas, não interagem de maneira tão 

favorável com a nitrosamina. Pode-se pressupor que ocorra na superfície do GPUE 

um processo análogo a uma pré-concentração do analito, que não acontece na 

superfície do GCE, o que explica a grande diferença de sensibilidade para os dois 

eletrodos. 



62 
 

4.5.4 Aplicação do GPUE em amostra de urina sintética 
  

 Para avaliar a aplicabilidade do GPUE preparou-se inicialmente uma amostra 

de urina sintética (Tabela 3) (BURNS; FINLAYSON, 1980) e a ela adicionou-se 

NDPhA. Em uma célula eletroquímica foram adicionados 19,80 mL de tampão 

fosfato pH = 2,08 e 0,20 mL de urina sintética de modo que a concentração da 

NDPhA na célula era de 10,0 μmol L
-1 (concentração igual a centroide da curva 

analítica). Obtiveram-se voltamogramas de onda quadrada (Figura 20) e calculou-se 

o valor da recuperação da NDPhA após desconto do branco (Tabela 12). O 

experimento foi realizado em triplicata. 

 

Figura 20 – Voltamogramas de onda quadrada para uma solução de urina sintética 
fortificada com NDPhA 10,0 μmol L-1 em tampão fosfato 0,10 mol L-1 com pH = 2,08. 
Condições experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de 
modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

 branco

 urina nao fortificada

 urina fortificada - leitura A

 urina fortificada - leitura B

 urina fortificada - leitura C

10 mA cm-2 
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Tabela 12 – Resultados obtidos para a determinação da NDPhA em amostra de 

urina sintética 

Medida 
Adicionado 

(μmol L-1) 

Encontrado 

(μmol L-1) 

Recuperação 

(%) 

A 10,0 9,98 99,5 

B 10,0 9,74 97,1 

C 10,0 9,85 98,2 

Média 10,0 9,9±0,1 98±2 

 

 De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que o método 

proposto é adequado para determinar NDPhA, uma vez que o valor recuperado é 

igual ao adicionado dentro das incertezas das medidas, e indicou que não houve 

interferência significativa da matriz da amostra de urina sintética, dispensando o uso 

do método de adição de padrão.   

 

4.5.5 Repetibilidade e reprodutibilidade do GPUE 
 

 Para analisar a repetibilidade do GPUE para analisar NDPhA fixou-se na 

célula eletroquímica  uma concentração de 10,0 μmol L-1 de NDPhA e durante três 

dias realizou-se cinco medidas (n = 5) em cada um dos dias (Figura 21). 
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Figura 21 – Voltamogramas de onda quadrada para uma solução de NDPhA 10,0 μmol L-1 

em tampão fosfato 0,10 mol L-1 com pH = 2,08 nos dias (a) 1, (b) 2, (c) 3. Condições 

experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de 

modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

a)
10 mA cm

-2

 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5

10 mA cm
-2

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

b)

 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5

10 mA cm
-2

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

c)

 

 A partir dos resultados obtidos foi possível calcular a média e o desvio padrão 

para os valores de densidade de corrente obtidos em cada um dos dias, verificando 

assim a repetibilidade entre as medidas (Tabela 13). Além disso, foi possível 

comparar as medidas realizadas em dias diferentes, de modo a observar a 

reprodutibilidade do GPUE. 
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Tabela 13 – Valores médios de densidade de corrente de pico e o respectivo desvio 

padrão relativo (RSD) referente aos experimentos de repetibilidade e 

reprodutibilidade 

Estudo 

Densidade de corrente de 

pico média 

/μA cm-2 

RSD 

/% 

Repetibilidade - Dia 1 65±2 2,7 

Repetibilidade - Dia 2 64±2 3,1 

Repetibilidade Dia 3 66±3 5,0 

Reprodutibilidade – entre os 

dias 
65±2 

3,6 

 

 De acordo com os dados obtidos foi possível observar a repetibilidade do 

eletrodo, cujo valor de RSD não superou 5,0%. Além disso, observou-se a 

reprodutibilidade do eletrodo quando a variável é o dia em que a medida foi 

realizada. 

É possível observar também uma ligeira mudança na linha base das medidas, 

que ocorre a cada renovação de superfície do eletrodo, entretanto os valores de 

corrente obtidos se mantêm. 

 Com a finalidade de verificar a robustez do GPUE utilizou-se um GPUE feito 

em outro dia, por outro operador (para evitar erros causados pelo operador) e em 

uma célula eletroquímica com NDPhA a 10,0 μmol L
-1 realizou-se três medidas 

(Figura 22). 
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Figura 22 – Voltamogramas de onda quadrada para solução de NDPhA 10,0 μmol L-1 em 
tampão fosfato 0,10 mol L-1 com pH = 2,08 obtidos com GPUE construído em outro dia. 
Condições experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de 
modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5

10 mA cm
-2

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V
 

 A partir desses voltamogramas obteve-se o valor médio de densidade de 

corrente igual 64±4 que é muito próximo aos observados nos estudos de 

repetibilidade e reprodutibilidade (Tabela 13). Dessa forma, fica evidente a 

reprodutibilidade da confecção do eletrodo e a robustez do mesmo. 

 

4.5.6 Comparação com outros métodos analíticos 

 

 O método proposto quando comparado com outros apresentados na literatura 

para a determinação da NDPhA apresenta algumas vantagens. Frente aos métodos 

cromatográficos, independente do detector, tal como o apresentado por Kim et. al. 

(KIM et al., 2013), McDonald et. al. (MCDONALD et al., 2012) e por Lee et. al. (LEE 

et al., 2013), o método proposto tem a vantagem de ser mais econômico, consumir 

uma quantidade menor de solventes, além de ser mais rápido. Quando contraposto 

com os métodos como o descrito por Scheeren et. al (SCHEEREN et al., 2015) e por 

Hong et. al. (HONG et al., 2017), o método apresentado nessa dissertação 

apresenta a vantagem de dispensar um pré-tratamento ou uma pré-extração. 
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 Em relação aos demais métodos eletroanalíticos encontrados na literatura 

(Tabela 14), o método proposto quando comparado com o desenvolvido 

Samuelsson (SAMUELSSON, 1979) apresenta a vantagem de não utilizar mercúrio 

ou algum outro metal pesado. Quando comparado com descrito por Gorski et. al. 

(GORSKI; COX, 1994) apresenta LOD na mesma ordem de grandeza, uma faixa 

linear maior, e não necessita do uso de métodos cromatográficos e quando 

comparado com descrito por Peng et. al. (PENG et al., 2019) apresenta a vantagem 

de ser muito mais econômico e de menor complexidade no preparo, uma vez que 

ele utiliza platina que é um material de alto custo associada a um material 

polimérico. Além disso, esse é o primeiro método eletroanalítico que determina a 

NDPhA em amostra de urina. 
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Tabela 14 – Comparação do método proposto com os demais métodos 

eletroanalíticos desenvolvidos para a NDPhA 

Eletrodo Técnica 
Faixa linear 

/μmol L-1 

LOD 

/ μmol L-1 
Referência 

GPUE 

 
SWV 2,5 – 17,5 0,27 Esse trabalho 

Hg DPP 0,1 - 2,4 0,032 
(SAMUELSSON, 

1979) 

Eletrodo de carbono 

vítreo modificado 

com filme polimérico 

inorgânico à base de 

rutênio 

(mvRuCN) 

 

Cromatografia 

líquida de alta 

eficiência 

acoplada ao 

detector 

amperométrico 

0,2 – 1,0 0,10 
(GORSKI; COX, 

1994) 

Eletrodo de carbono 

vítreo modificado 

com nanopartículas 

de platina e com 

cloreto de 

polidialilmetilamônio 

dispersos em 

grafeno 

(PDDA-

Gr/PtNPs/GCE) 

 

DPV 0,1 – 50,0 0,033 
(PENG et al., 

2019) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho estudou-se o comportamento eletroquímico da 

N-Nitrosodifenilamina (NDPhA) por meio de diferentes técnicas eletroanalíticas. 

Concluiu-se que a oxidação dessa nitrosamina se dá em quatro etapas 

eletroquímicas, envolvendo quatro elétrons e quatro prótons no total que resulta na 

saída de NO2 e na formação de uma imina altamente hidrolisável que, em meio 

aquoso, é hidrolisada em anilina e em catecol e hidroquinona. Além disso, técnicas 

complementares como o 1H NMR forneceram indícios de que o processo de 

oxidação se propaga e acarreta na degradação severa da molécula, resultando em 

compostos alifáticos, provavelmente por um mecanismo radicalar. A redução, por 

sua vez, envolve quatro elétrons e quatro prótons no total resultando na redução do 

grupo nitroso a uma amina. 

Caracterizou-se o GCE e o GPUE por técnicas eletroquímicas, calculando o 

valor da área eletroativa dos mesmos através da cronocoulometria e da CV, sendo 

os valores encontrados para a cronocoulometria, que é a mais exata, indicaram um 

valor de cerca de 1,7 vezes maior para o GPUE quando comparado com o GCE. 

Caracterizaram-se também esses eletrodos por SEM e por AFM em que foi possível 

observar que os eletrodos são rugosos em suas superfícies, sendo o GPUE o mais 

rugoso, o que influência nos valores das áreas eletroativas, e que o GPUE é 

uniforme em todo corpo do eletrodo. 

Observou-se também através da CV em diferentes velocidades de varredura 

de potencial que o processo de transferência de massa da reação eletroquímica da 

NDPhA é regido de forma difusional com contribuição de processos adsortivos para 

os dois eletrodos, sendo essa contribuição mais significativa para o GCE. 

Por fim, com a finalidade de desenvolver um método analítico, escolheu-se o 

processo 3c por ser o de maior intensidade de corrente, e para ele estudou-se o pH 

ótimo, sendo pH = 2,00 o escolhido e comparou-se, as técnicas voltamétricas, sendo 

a SWV a escolhida por ter demonstrado ser mais sensível. Com cada um dos 

eletrodos foi construída uma curva analítica, sendo que para o GPUE, quando 

comparado com o GCE, apresenta uma faixa de resposta linear em valores de 
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concentração menor, sensibilidade em torno de cinco vezes maior e limite de 

detecção aproximadamente 20 vezes menor. Observou-se também que para o GCE 

há a necessidade de renovar a superfície entre cada medida, o que não ocorre com 

o GPUE. 

Com o GPUE, que é mais sensível e que apresentou menor valor de LOD, 

determinou-se a DPhA em amostra de urina sintética e foi possível observar que não 

há interferência da matriz e que o método é eficiente para a determinação nesse tipo 

de amostra. Aferiu-se também que o método proposto é repetitível e reprodutível.  

 Por fim comparou-se o método desenvolvido com os demais encontrados na 

literatura, em especial com os métodos eletroanalíticos, sendo que o método 

proposto apresentou algumas vantagens, tal como ter custo relativamente mais 

baixo, dispensar o uso de técnicas cromatográficas e não utilizar materiais tóxicos à 

saúde humana e ao meio ambiente. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Como sugestão para trabalhos futuros indica-se que inicialmente se finalize 

as análises com as técnicas complementares para confirmar o mecanismo proposto 

para a NDPhA e avaliar a extensão da degradação da molécula após um 

experimento de eletrólise exaustiva. Sugere-se também realizar o estudo de 

possíveis interferentes presentes em amostras de urina real, que não tenham sido 

avaliados nesse trabalho. Por fim, pode-se testar o método desenvolvido para outras 

amostras biológicas.  

 Pode-se também desenvolver eletrodos a base de grafite-poliuretana 

modificados com nanomateriais a fim de poder desenvolver um método analítico 

para determinação de NDPhA mais sensível e com menor LOD que possa ser 

aplicado em amostras reais de urina.  

 Por último sugere-se aplicar o método desenvolvido em outras amostras que 

apresentem nitrosaminas tal como alimentos e cosméticos. 

  



72 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY (ATSDR). 
Medical management guidelines for phenol. Atlanta, 2014. Disponível em: 
<https://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=144&tid=27>. Acesso em: 14 fev. 
2019. 
 
 
AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY (ATSDR). 
Toxicological profile for N-Nitrosodiphenylamine. Atlanta, 2017. Disponível em: 
<https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp16.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2019.  
 
 
ALIZADEH, N.; FAROKHCHEH, A. Simultaneous determination of diphenylamine 
and nitrosodiphenylamine by photochemically induced fluorescence and 
synchronous fluorimetry using double scans method. Talanta, v. 121, p. 239–246, 
2014.  
 
 
ALLEN, M. J.; TUNG, V. C.; KANER, R. B. Honeycomb carbon: a review of 
graphene. Chemical Reviews, v.110, n. 1, p.132-145, 2010.  
 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução RDC no 
79, de 28 de agosto de 2000. Brasília, 2000. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/guia/html/79_2000.pdf>. Acesso em: 15 abr. 
2017. 
 
 
BACCARIN, M.; CERVINI, P.; CAVALHEIRO, E. T. G. Comparative performances of 
a bare graphite-polyurethane composite electrode unmodified and modified with 
graphene and carbon nanotubes in the electrochemical determination of 
escitalopram. Talanta, v. 178, p. 1024–1032, 2018.  
 
 
BACIL, R. P.; BUORO, R. M.; CAMPOS, O. S; RAMOS, M. A.; SANZ, C. G.; 
SERRANO, S. H. P. Electrochemical behaviour of dipyrone (metamizole) and others 
pyrazolones. Electrochimica Acta, v. 273, p. 358–366, 2018.  
 
 
BACON, J.; ADAMS, R. N. Anodic oxidations of aromatic amines. III. Substituted 
anilines in aqueous media. Journal of the American Chemical Society, v. 90, n. 
24, p. 6596–6599, 1968.  
 
 
BARTSCH, H.; MONTESANO, R. Relevance of nitrosamines to human cancer. 
Carcinogenisis, v. 5, n. 11, p.1381-1393, 1984. 
 
 



73 
 

BOLADO, P. F.; SANTOS, D. H.; ARDISANA, P. J. L.; PERNÍA, A. M.; GARCÍA, A. 
C. Electrochemical characterization of screen-printed and conventional carbon paste 
electrodes. Electrochimica Acta, v. 53, n. 10, p. 3635–3642, 2008. 
 
 
BONFIL, Y.; BRAND, M.; KIROWA-EISNER, E. Trace determination of mercury by 
anodic stripping voltammetry at the rotating gold electrode. Analytica Chimica Acta, 
v. 424, n.1, p. 65–76, 2000.  
 
 
BUORO, R. M.; DICULESCU, V. C.; LOPES, I. C.; SERRANO, S. H. P.; BRETT, A. 
M. O. Electrochemical oxidation of sulfasalazine at a glassy carbon electrode. 
Electroanalysis, v. 26, n.5, p. 924–930, 2014.  
 
 
BURNS, J. R.; FINLAYSON, B. A proposal for a standard reference artificial urine in 
in vitro urolithiasis experiments. Investigative Urology, v. 18, n. 2, p. 167–9, 1980.  
 
 
CALIXTO, C. M. F.; CAVALHEIRO, E. T. G. Determination of tetracyclines in bovine 
and human urine using a graphite-polyurethane composite electrode. Analytical 
Letters, v. 48, n. 9, p. 1454–1464, 2015.  
 
 
CAÑIZARES, P.; SÁEZ, C.; LOBATO, J. RODRIGO, M. A. Electrochemical oxidation 
of hydroquinone, resorcinol, and catechol on boron-doped diamond anodes. 
Environmental Science & Technology, v. 39, n.18, p. 7234–7239, 2005.  
 
 
CERVINI, P.; RAMOS, L.; CAVALHEIRO, E. T. G. Determination of atenolol at a 
graphite–polyurethane composite electrode. Talanta, v. 72, n. 1, p. 206–209, 2007.  
 
 
CESARINO, I., GOUVEIA, C. C.; PAULIUKAITÉ, R.; CAVALHEIRO, E. T. G.; 
BRETT, C. M. A. Characterization and application of bismuth-film modified graphite-
polyurethane composite electrodes. Electroanalysis, v. 22, n. 13, p. 1437–1445, 
2010.  
 
 
CHAMBERS, P. L.; ROWAN, M. J. The toxicity of p-benzoquinone on the central 
nervous system of the cockroach. In: CHAMBERS, P. L.; CHAMBERS, C. M. (Eds.). 
New toxicology for old: a critique of accepted requirements and methodology. 
Berlim: Springer, 1982. p. 107–111. 
 
 
CHEN, X.; WU, G.; CHEN, J.; CHEN, X; XIE, Z.; WANG, X.. Synthesis of “clean” and 
well-dispersive Pd nanoparticles with excellent electrocatalytic property on graphene 
oxide. Journal of the American Chemical Society, v. 133, n. 11, p. 3693–3695, 
2011.  
 



74 
 

CODOGNOTO, L.; REYES, F. G. R.; WINTER, E.; RATH, S. Comportamento 
eletroquímico da N-nitrosotiazolidina ácido carboxílico sobre eletrodos de ouro e 
mercúrio. Química Nova, v. 31, n. 5, p. 1067–1072, 2008.  
 
 
CROSBY, N. T.; SAWYER, R. N-nitrosamines: a review of chemical and biological 
properties and their estimation in foodstuffs. Advances in Food Research, v 22, p. 
1–71, 1976.  
 
 
DE OLIVEIRA, R. T. S.; BANDA, G. R. S.; MACHADO, S. A. S.; AVACA, L. A. 
Electroanalytical determination of N-nitrosamines in aqueous solution using a boron-
doped diamond electrode. Electroanalysis, v. 20, n. 4, p. 396–401, 2008.  
 
 
DE TOLEDO, R. A.; SANTOS, M. C.; CAVALHEIRO, E. T. G.; MAZO, L. H. 
Determination of dopamine in synthetic cerebrospinal fluid by SWV with a graphite-
polyurethane composite electrode. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 381, 
n. 6, p. 1161–1166, 2005.  
 
 
DE TOLEDO, R. A.; SANTOS, M. C.; HONÓRIO, K. M.; SILVA, A. B. F.; 
CAVALHEIRO, E. T. G.; MAZO, L. H. Use of graphite polyurethane composite 
electrode for imipramine oxidation—mechanism proposal and electroanalytical 
determination. Analytical Letters, v. 39, n. 3, p. 507–520, 2006.  
 
 
DIAS, I. A. R. B.; SACILOTO, T. R.; CERVINI, P.; CAVALHEIRO, E. T. G. 
Determination of epinephrine at a screen-printed composite electrode based on 
graphite and polyurethane. Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques, v. 8, 
n. 1, p. 1–6, 2017.  
 
 
DODD, D. E.; PLUTA, L. J.; SOCHASKI, M. A.; FUNK, K. A.; THOMAS, R. S. 
Subchronic urinary bladder toxicity evaluation of N-nitrosodiphenylamine in Fischer 
344 rats. Journal of Applied Toxicology, v. 33, n. 5, p. 383–389, 2013.  
 
 
ELLEN, G.; SCHULLER, P. L.; FROELING, P. G. A. M.; BRUIJNS, E. No volatile N-
nitrosamines detected in blood and urine from patients ingesting daily large amounts 
of ammonium nitrate. Food and Chemical Toxicology, v. 20, n. 6, p. 879–882, 
1982.  
 
 
ENACHE, T. A.; OLIVEIRA-BRETT, A. M. Phenol and para-substituted phenols 
electrochemical oxidation pathways. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 
655, n. 1, p. 9–16, 2011.  
 
 
 



75 
 

ENTWISTLE, I. D.; JACKSON, A. L.; JOHNSTONE, R. A. W.; TELFORD, R. P. 
Reduction of nitro-compounds. Journal of the Chemical Society, n. 4, p. 443, 1977.  
 
 
ESPLUGAS, S.; GIMÉNEZ, J.; CONTRERAS, S.; PASCUAL, E.; RODRÍGUEZ, M. 
Comparison of different advanced oxidation processes for phenol degradation. Water 
Research, v. 36, n. 4, p. 1034–1042, 2002.  
 
 
EUROPEAN UNION. Europe Parliament and Concil. Regulation (EC) N° 1223/2009 
from 30 November 2009. Official Journal of the European Union, ano 52, 22 Dec. 
2009. 
 
 
FENG, J.; HANDA, S.; GALLOU, F.; LIPSCHUTZ, B. H. Safe and selective nitro 
group reductions catalyzed by sustainable and recyclable Fe/ppm Pd nanoparticles 
in water at room temperature. Angewandte Chemie International Edition, v. 55, n. 
31, p. 8979–8983, 2016.  
 
 
FERRARI, A. G. M.; FOSTER, C.; KELLY, P.; BROWNSON, D.; BANKS, C. 
Determination of the electrochemical area of screen-printed electrochemical sensing 
platforms. Biosensors, v. 8, n. 2, p. 53, 2018.  
 
 
FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA). Compliance policy guides - CPG Sec. 
500.450 volatile N-Nitrosamines in rubber baby bottle nipples. Washington, 
1984. Disponível em: 
<https://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/
ucm074418.htm>. Acesso em: 11 fev. 2019. 
 
 
GEIM, A. K. Graphene: status and prospects. Science, v. 324, n. 5934, p. 1530-
1534, 2009.  
 
 
GHANEM, M. A. Electrocatalytic activity and simultaneous determination of catechol 
and hydroquinone at mesoporous platinum electrode. Electrochemistry 
Communications, v. 9, n. 10, p. 2501–2506, 2007.  
 
 
GORSKI, W.; COX, J. A. Amperometric determination of N-nitrosamines in aqueous 
solution at an electrode coated with a ruthenium-based inorganic polymer. Analytical 
Chemistry, v. 66, n. 17, p. 2771–2774, 1994.  
 
 
GUTTENPLAN, J. B. N-nitrosamines: bacterial mutagenesis and in vitro metabolism. 
Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology, v. 186, n. 2, p. 81–134, 1987.  
 
 



76 
 

HALLIWELL, B. Free radicals and other reactive species in disease. In: 
ENCYCLOPEDIA of Life Sciences. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. p. 1–7. 
 
 
HALLIWELL, B.; CLEMENT, M. V.; LONG, L. H. Hydrogen peroxide in the human 
body. FEBS Letters, v. 486, n. 1, p. 10–13, 2000.  
 
 
HEBELS, D. G. A. J.; BRIEDÉ, J. J.; KHAMPANG, R.; KLEINJANS, J. C. S.; KOK, T. 
M. C. M. Radical mechanisms in nitrosamine and nitrosamide-induced whole-
genome gene expression modulations in caco-2 cells. Toxicological Sciences, v. 
116, n. 1, p. 194–205, 2010.  
 
 
HICKS, R. M.; WALTERS, C. L.; ELSEBAI, I; AASER, A. B.; MERZABANI, M. E.; 
GOUGH, T. A. Demonstration of nitrosamines in human urine: preliminary 
observations on a possible etiology for bladder cancer in association with chronic 
urinary tract infections. Proceedings of the Royal Society of Medicine, v. 70, n. 6, 
p. 413, 1977.  
 
 
HONG, Y.; KIM, K. H.; SANG, B. I.; KIM, H. Simple quantification method for N -
nitrosamines in atmospheric particulates based on facile pretreatment and GC-
MS/MS. Environmental Pollution, v. 226, p. 324–334, 2017.  
 
 
HU, C. W.; SHIH, Y. M.; LIU, H. H.; CHIANG, Y. C.; CHEN, C. H.; CHAO, M. R. 
Elevated urinary levels of carcinogenic N- nitrosamines in patients with urinary tract 
infections measured by isotope dilution online SPE LC–MS/MS. Journal of 
Hazardous Materials, v. 310, p. 207–216, 2016.  
 
 
IBRAHIM, A. A.; SODKI, E. M.; UMAR, A.; AMINE, A.; KUMAR, R.; AL-ASSIRI, M. 
S.; AL-SALAMI, A. E.; BASKOUTAS, S. Highly sensitive and selective non-enzymatic 
monosaccharide and disaccharide sugar sensing based on carbon paste electrodes 
modified with perforated NiO nanosheets. New Journal of Chemistry, v. 42, n. 2, p. 
964–973, 2018.  
 
 
IKEDA, K.; MIGLIORESE, K. G.; CURTIS, H. Analysis of nitrosamines in cosmetics. 
Journal of the Society of Cosmetic Chemists, v. 41, p. 283–333, 1990.  
 
 
ILLING, P. The relevance of N-nitroso compounds to human cancer: exposure and 
mechanisms. British Journal of Industrial Medicine, v. 45, n. 3, p. 206, 1988.  
 
 
 
 
 



77 
 

JULIÃO, M. S. S.; FERREIRA, E. I.; FERREIRA, N. G.; SERRANO, S. H. P. 
Voltammetric detection of the interactions between RNO2− and electron acceptors in 
aqueous medium at highly boron doped diamond electrode (HBDDE). 
Electrochimica Acta, v. 51, n. 24, p. 5080–5086, 2006.  
 
 
KADMI, Y.; FAVIER, L.; SIMION, A. I.; WOLBERT, D. A rapid an sensitive method for 
the monitoring of N-Nitrosodiphenylamine and N-Nitrosodimethylamine in multiple 
water matrices. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, v. 10, 
n. 1, p. 53–61, 2015.  
 
 
KANTAM, M. L.; CHAKRAVARTI, R.; PAL, U.; SREEDHAR, B.; BHARGAVA, S. 
Nanocrystalline magnesium oxide-stabilized palladium(0): an efficient and reusable 
catalyst for selective reduction of nitro compounds. Advanced Synthesis & 
Catalysis, v. 350, n. 6, p. 822–827, 2008.  
 
 
KARAMAN, Y. Investigation of electrochemical behavior of calmagite at a glassy 
carbon electrode. Dyes and Pigments, v. 106, p. 39–44, 2014.  
 
 
KAVVADIAS, D.; SCHERER, G.; CHEUNG, F.; ERRINGTON, G.; SHEPPERD, J.; 
MCEWAN, M. Determination of tobacco-specific N-nitrosamines in urine of smokers 
and non-smokers. Biomarkers, v. 14, n. 8, p. 547–553, 2009.  
 
 
KHOMYAKOV, P. A.; GIOVANNETTI, G.; RUSU, P. C.; BROCKS, G.; BRINK, J. V. 
D.; KELLY, P. J. First-principles study of the interaction and charge transfer between 
graphene and metals. Physical Review B, v. 79, n. 19, p. 1-12, 2009.  
 
 
 
KIM, G. A.; SON, H. J.; KIM, C. W.; KIM, S. H. Nitrosamine occurrence at korean 
surface water using an analytical method based on GC/LRMS. Environmental 
Monitoring and Assessment, v. 185, n. 2, p. 1657–1669, 2013.  
 
 
KUWANA, T.; FRENCH, W. G. Electrooxidation or reduction of organic compounds 
into aqueous solutions using carbon paste electrode. Analytical Chemistry, v. 36, n. 
1, p. 241–242, 1964.  
 
 
KUYOORO, S. E.; ADEBAWO, F. G.; OKEKEARU, P. C.; MADUAGWU, E. N. 
Urinary elimination and metabolism of nitrosamines in different dietary protein wistar 
rat models. Journal of Pharmacy and Biological Sciences, v. 9, n. 1, p. 17-21, 
2014. 
 
 
 



78 
 

LEE, M.; LEE, Y.; SOLTERMANN, F.; GUNTEN, U. V. Analysis of N-nitrosamines 
and other nitro (so) compounds in water by high-performance liquid chromatography 
with post-column UV photolysis/Griess reaction. Water Research, v. 47, n. 14, p. 
4893–4903, 2013. 
 
  
LI, Y.; WANG, F.; ZHOU, G.; NI, Y. Aniline degradation by electrocatalytic oxidation. 
Chemosphere, v. 53, n. 10, p. 1229–1234, 2003.  
 
 
LIM, B; JIANG, M.; TAO, J.; CAMARGO, P. H. C.; ZHU, Y.; XIA, Y. Shape-controlled 
synthesis of Pd nanocrystals in aqueous solutions. Advanced Functional Materials, 
v. 19, n. 2, p. 189–200, 2009.  
 
 
LOEPPKY, R. N. Nitrosamines and related N-nitroso compound chemistry and 
biochemistry: advances and perspectives. Washington: American Chemical Society, 
1994. p. 1-18. (ACS Symposium Series, 553). 
 
 
LONG, G. L.; WINEFORDNER, J. D. Limit of detection a closer look at the IUPAC 
definition. Analytical Chemistry, v. 55, n. 7, p. 712–724, 1983.  
 
 
LOVRIĆ, M.; KOMORSKY-LOVRIĆ, S.; MURRAY, R. W. Adsorption effects in 
square-wave voltammetry of totally irreversible redox reactions. Electrochimica 
Acta, v. 33, n. 6, p. 739–744, 1988.  
 
 
LUND, H.; HAMMERICH, O. Organic electrochemistry: revised and expanded. 
New York: CRC Press, 2015. 1716 p.  
 
 
LUONG, J. H. T.; MALE, K. B.; GLENNON, J. D. Boron-doped diamond 
electrode:synthesis, characteriation, functionalization and analytical applications. 
Analyst, v.134, p. 1965-1979, 2009. 
 
 
MATTIOLI, I. A.; BACCARIN, M.; CERVINI, P.; CAVALHEIRO, E. T. G. 
Electrochemical investigation of a graphite-polyurethane composite electrode 
modified with electrodeposited gold nanoparticles in the voltammetric determination 
of tryptophan. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 835, p. 212–219, 2019.  
 
 
MCDONALD, J. A.; HARDEN, N. B.; NGHIEN, L. D.; KHAN, S. J. Analysis of N-
nitrosamines in water by isotope dilution gas chromatography–electron ionisation 
tandem mass spectrometry. Talanta, v. 99, p. 146–154, 2012.  
 
 
 



79 
 

MENDES, R. K.; CLARO-NETO, S.; CAVALHEIRO, E. T. G. Evaluation of a new 
rigid carbon–castor oil polyurethane composite as an electrode material. Talanta, v. 
57, n. 5, p. 909–917, 2002.  
 
 
 
MENDES, R. K.; CERVINI, P.; CAVALHEIRO, E. T. G. The use of a graphite–castor 
oil polyurethane composite electrode for the determination of hydroquinone in 
photographic developers. Talanta, v. 68, n. 3, p. 708–712, 2006.  
 
 
MONTESANO, R. Alkylation of DNA and tissue specificity in nitrosamine 
carcinogenesis. Journal of Supramolecular Structure and Cellular Biochemistry, 
v. 17, n. 3, p. 259–273, 1981.  
 
 
NGAMCHUEA, K.; ELOUL, S.; TSCHULIK, K.; COMPTON, R. G. Planar diffusion to 
macro disc electrodes—what electrode size is required for the Cottrell and Randles-
Sevcik equations to apply quantitatively? Journal of Solid State Electrochemistry, 
v. 18, n. 12, p. 3251–3257, 2014. 
 
  
NOOR, A. M.; SHAHID, M. M.; RAMESHKUMAR, P.; HUANG, N. M. A glassy carbon 
electrode modified with graphene oxide and silver nanoparticles for amperometric 
determination of hydrogen peroxide. Microchimica Acta, v. 183, n. 2, p. 911–916, 
2016.  
 
 
NOVOSELOV, K. S. Nobel lecture: graphene: materials in the flatland. Reviews of 
Modern Physics, v. 83, n. 3, p. 837–849, 2011.  
 
 
OZEL, M. Z.; GOGUS, F.; YAGCI, S.; HAMILTON, J. F.; LEWIS, A. C. Determination 
of volatile nitrosamines in various meat products using comprehensive gas 
chromatography–nitrogen chemiluminescence detection. Food and Chemical 
Toxicology, v. 48, n. 11, p. 3268–3273, 2010.  
 
 
PALANISAMY, S.; KU, S.; CHEN, S. M. Dopamine sensor based on a glassy carbon 
electrode modified with a reduced graphene oxide and palladium nanoparticles 
composite. Microchimica Acta, v. 180, n. 11, p. 1037–1042, 2013.  
 
 
PAVITT, A. S.; BYLASKA, E. J.; TRATNYEK, P. G. Oxidation potentials of phenols 
and anilines: correlation analysis of electrochemical and theoretical values. 
Environmental Science: Processes & Impacts, v. 19, n. 3, p. 339–349, 2017.  
 
 
 
 



80 
 

PENG, X.; ZOU, J.; LIU, Z.; GUO, Y. Electrochemical sensor for facile detection of 
trace N-nitrosodiphenylamine based on poly(diallyldimethylammonium chloride)-
stabilized graphene/platinum nanoparticles. New Journal of Chemistry, v. 43, n. 2, 
p. 820–826, 2019.  
 
 
POLYMER PROPERTIES DATABASE. Properties of polyurethane. New York, 
2015. Disponível em: <https://polymerdatabase.com/polymer classes/Polyurethane 
type.html>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
 
 
QIAN, Y.; WU, M.; WANG, W.; CHEN, B.; ZHENG, H.; KRASNER, S. W.; HRUDEY, 
S. E.; LI, X. F. Determination of 14 nitrosamines at nanogram per liter levels in 
drinking water. Analytical Chemistry, v. 87, n. 2, p. 1330–1336, 2015.  
 
 
RAO, A. L. J.; PURI, B. K. Polarographic determination of cadmium, lead, nickel, 
thallium and uranium(VI) in isoquinoline formate. Fresenius’ Zeitschrift fur 
Analytische Chemie, v. 255, n. 1, p. 20–21, 1971.  
 
 
RATH, S.; CANAES, L. S. Contaminação de produtos de higiene e cosméticos por n-
nitrosaminas. Quimica Nova, v. 32, n. 8, p. 2159–2168, 2009.  
 
 
RIGHEZZA, M.; MURELLO, M. H.; SIOUFFI, A. M. Determination of nitrosamines by 
liquid chromatography with post-column photolysis and electrochemical detection. 
Journal of Chromatography, v. 410, n. 1, p. 145–55, 1987.  
 
 
SACILOTO, T. R.; CERVINI, P.; CAVALHEIRO, E. T. G. New screen printed 
electrode based on graphite and polyurethane composite for the determination of 
acetaminophen. Analytical Letters, v. 46, n. 2, p. 312–322, 2013.  
 
 
SAMUELSSON, R. Pulse polarographic determination of nitrosamines: Part 2. 
Methods for the determination of N-nitrosodiphenylamine and N-nitrosodibutylamine. 
Analytica Chimica Acta, v. 108, p. 213–219, 1979.  
 
 
SANDER, J.; SEIF, F. Bakterielle reduction von nitrat im magen des menschen als 
ursache einer nitrosamin-bildung, arzneimittel forsch. Arzneimittel Forsch, v. 19, p. 
1091–1093, 1969.  
 
 
SCANLAN, R. A. Nitrosamines. In: ENCYCLOPEDIA of food sciences and nutrition. 
New York: Elsevier, 2003. p. 4142–4147.  
 
 
 



81 
 

SCHEEREN, M. B.; SABIK, H.; GARIÉPY, C.; TERRA, N. N.; ARUL, J. 
Determination of N-nitrosamines in processed meats by liquid extraction combined 
with gas chromatography-methanol chemical ionisation/mass spectrometry. Food 
Additives & Contaminants, v. 32, n. 9, p. 1436–1447, 2015.  
 
 
SEDENHO, G. C.; DA SILVA, J. L.; BELUOMINI, M. A.; DE SÁ, A. C.;STRADIOTTO, 
N. R.  Determination of electroactive organic acids in sugarcane vinasse by high 
performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection 
using a nickel nanoparticle modified boron-doped diamond. Energy and Fuels, v. 
31, p. 2865-2870, 2017. 
 
 
SEMAAN, F. S.; PINTO, E. M.; CAVALHEIRO, E. T. G.; BRETT, C. M. A. A graphite-
polyurethane composite electrode for the analysis of furosemide. Electroanalysis, v. 
20, n. 21, p. 2287–2293, 2008.  
 
 
SILVA, C. H. B.; FERREIRA, D. C.; CONSTANTINO, V. R. L.; TEMPERINI, M. L. A. 
Characterization of the products of aniline peroxydisulfate oligo/polymerization in 
media with different pH by resonance Raman spectroscopy at 413.1 and 1064 nm 
excitation wavelengths. Journal of Raman Spectroscopy, v. 42, n. 8, p. 1653–
1659, 2011.  
 
 
SOUZA, D. D; MACHADO, S. A. S.; AVACA, L. A. Voltametria de onda quadrada. 
Primeira parte: aspectos teóricos. Química Nova, v. 26, n. 1, p. 81–89, 2003.  
 
 
SOUZA, F. D.; FIEDLER, H.; NOME, F.; SOUZA, F. D. Zwitterionic surfactant 
stabilized palladium nanoparticles as catalysts in aromatic nitro compound 
reductions. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 27, n. 2, p. 372–381, 
2015.  
 
 
STACKELBERG, M. V.; PILGRAM, M.; TOOME, V. Bestimmung von 
diffusionskoeffizienten einiger Ionen in wäßriger lösung in gegenwart von 
fremdelektrolyten. I. Zeitschrift für Elektrochemie, Berichte der 
Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, v. 57, n. 5, p. 342–350, 1953.  
 
 
SURWADE, S. P.; DUA, V.; MANOHAR, N.; MANOHAR, S. K.; BECK, E.; 
FERRARIS, J. P. Oligoaniline intermediates in the aniline-peroxydisulfate system. 
Synthetic Metals, v. 159, p. 445–455, 2009.  
 
 
ŠVANCARA, I.; VYRAS, K.; KALCHER, K.; WALCARIUS, A.; WANG, J.  Carbon 
paste electrodes in facts, numbers, and notes: a review on the occasion of the 50-
years jubilee of carbon paste in electrochemistry and electroanalysis. 
Electroanalysis, v. 21, n. 1, p. 7–28, 2009.  



82 
 

 
 
SWANN, P. F. The toxicology of nitrate, nitrite and n-nitroso compounds. Journal of 
the Science of Food and Agriculture, v. 26, n. 11, p. 1761–1770, 1975.  
 
 
TAFESH, A. M.; WEIGUNY, J. A review of the selective catalytic reduction of 
aromatic nitro compounds into aromatic amines, Iiocyanates, carbamates, and ureas 
using CO. Chemical Reviews, v. 96, n. 6, p. 2035–2052, 1996.  
 
 
TALLMAN, D. E.; PETERSEN, S. L. Composite electrodes for electroanalysis: 
principles and applications. Electroanalysis, v. 2, n. 7, p. 499–510, 1990. 
TORRES, W.; SANTOS, P. D.; AZEVEDO, E. F.; RICHTER, E. M.; ALBUQUERQUE, 
Y. D. T. D. Construção e caracterização de um detector eletroquímico para análises 
em fluxo. Química Nova, v. 32, n. 9, p. 2412–2416, 2009.  
 
 
TRICKER, A. R.; PREUSSMANN, R. Carcinogenic N-nitrosamines in the diet: 
occurrence, formation, mechanisms and carcinogenic potential. Mutation Research, 
v. 259, p. 277–289, 1991.  
 
 
VYTŘAS, K.; ŠVANCARA, I.; METELKA, R. Carbon paste electrodes in 
electroanalytical chemistry. Journal of the Serbian Chemical Society, v. 74, n. 10, 
p. 1021–1153, 2009.  
 
 
WIGFIELD, Y. Y.; MCLENAGHAN, C. C. Liquid chromatographic and thermal energy 
analyzer detection of N-nitrosodiphenylamine in formulations of diphenylamine. 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, v. 45, n. 6, p. 853–857, 
1990.  
 
 
ZHOU, Y. L.; TIAN, R. H.; ZHI, J. F. Amperometric biosensor based on tyrosinase 
immobilized on a boron-doped diamond electrode. Biosensor and Bioeletronics, v. 
22, n. 6, p. 822-828, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

APÊNDICE 
 

 Inicialmente a proposta do projeto era determinar o comportamento 

eletroquímico da NDPhA em meio aquoso, conforme foi feito, e desenvolver um 

método analítico com eletrodo pasta de carbono modificado com nanopartículas de 

paládio suportadas em grafeno (PdNP/GO-CPE) para a determinação da NDPhA. 

Isso porque estruturas de paládio (Pd) têm apresentado propriedades 

catalíticas para a redução de nitrocompostos, tanto em dimensão macroscópica 

(ENTWISTLE et al., 1977; KANTAM et al., 2008; TAFESH; WEIGUNY, 1996), quanto 

em nanoestruturas (FENG et al., 2016; SOUZA et al., 2015), o que abre a 

possibilidade de preparo de eletrodos modificados baseados em nanoestruturas de 

paládio para a determinação de nitrosaminas.  

Aliadas às propriedades químicas supracitadas do paládio, o óxido de grafeno 

(GO) e o óxido de grafeno reduzido (rGO) podem servir de suporte para as 

nanopartículas, melhorando as propriedades elétricas e catalíticas do nanomaterial 

(CHEN et al., 2011; KHOMYAKOV et al., 2009). A melhoria das propriedades deste 

material é devido à estrutura bidimensional (2D) do GO e do rGO com átomos de 

carbono com hibridização sp2 e em arranjo hexagonal, com um grande campo de 

conjugações π, atribui ao grafeno excelentes propriedades elétricas, térmicas e 

mecânicas (ALLEN; TUNG; KANER, 2010; GEIM, 2009; KHOMYAKOV et al., 2009; 

NOVOSELOV, 2011). 

Esperava-se que o uso desses dois nanomateriais em sinergia na superfície 

de um eletrodo pudessem proporcionar um efeito catalítico observado através de um 

deslocamento do potencial de pico para valores mais próximos de 0 e/ou um efeito 

sinergético, aumentando os valores de densidade de corrente medidos e, assim, 

seria possível desenvolver um método analítico mais sensível.  

 Escolheu-se trabalhar com o eletrodo de pasta de carbono (CPE), que é 

constituído de dois terços em massa de material condutor (grafite ou grafite mais 

modificador) e um terço de material aglutinante (óleo mineral Nujol), porque ele 
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apresenta a vantagem de poder ser modificada com facilidade e essa modificação é 

feita em todo o corpo do eletrodo e não apenas na superfície.  

 Para tal inicialmente sintetizou-se as nanopartículas de paládio (PdNPs) no 

formato cúbico conforme a metodologia proposta por Lim et. al. (LIM et al., 2009) 

que consiste na síntese coloidal das PdNPs em meio aquoso, com tamanho e 

morfologia controlada.  

Figura 23 – (a, b, c) Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão das PdNPs 
sintetizadas e (d) respectivo histograma de distribuição de tamanho. 

   

 

  

 

 

 

 

 Com essas PdNPs construíram-se os eletrodos de pasta de carbono 

modificados com elas nas proproções de 2,5% e de 10% (m m-1), sendo esses 

eletrodos denominados de PdNP/CPE-2,5% e PdNP /CPE-10%. Além disso, deixou-

se sob agitação PdNP e GO na proporção de 1:1 em massa por 24 horas à 

temperatura ambiente para que ocorresse a incorporação das nanopartículas nas 

folhas do GO (síntese ex-situ). Com essas PdNPs suportadas em GO construíram-

se os eletrodos PdNP/GO/CPE-2,5% e PdNP/GO/CPE-10%. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tamanho /nm

d)

a) b) c) 
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 O primeiro problema encontrado foi a impossibilidade de trabalhar com esses 

eletrodos em meio ácido, devido à descarga de hidrogênio que é catalisada pelo Pd 

(Figura 24). Era visível a olho nu a formação de bolhas na superfície do eletrodo 

enquanto as medidas eram realizadas. Isso demonstrou ser um problema, uma vez 

que o pH ótimo é igual a 2,08, entretanto tentou-se trabalhar com meio neutro para 

suprimir esse problema. 

Figura 24 – Voltamograma de onda quadrada com o eletrodo PdNP/GO-CPE-2,5% em 
tampão fosfato 0,10 mol L-1 em pH igual a 2,08. Condições experimentais: frequência (f) = 
25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

 PdNP/GO-CPE-2,5% - branco

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

70 mA cm-2

 
 

 Entretanto, mesmo em pH igual a 7,02, não foi possível prosseguir com as 

medidas, porque esses eletrodos demonstraram ser muito resistivos e nem sequer 

conseguiam detectar algum processo de redução ou de oxidação da NDPhA em 

concentração igual a 1 mmol L-1 Figura 25b. Enquanto que o CPE, que não havia 

nenhuma modificação, conseguia Figura 25a. 
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Figura 25 – Voltamogramas de onda quadrada para solução de NDPhA em tampão fosfato 
0,10 mol L-1 com pH = 7,02 para (a) CPE, (b) PdNP/GO-CPE-2,5% e PdNP/GO-CPE-10%. 
Condições experimentais: frequência (f) = 25 Hz, degrau de potencial = - 2 mV, amplitude de 
modulação = 0,05 V e ν = 50 mV s-1. 

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0
(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

 CPE - Apenas tampao

 CPE - NDPhA 1,0 mmol L
-1

50 mA cm-2

a)

 

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

(E vs. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1) /V

 PdNP/GO-CPE-2,5% - branco

 PdNP/GO-CPE-2,5% - NDPhA 1,0 mmol L-1

 PdNP/GO-CPE-5% - branco

 PdNP/GO-CPE-5% - NDPhA 1,0 mmol L

150 mA cm-2

b)

 
 

É possível observar que para o CPE existe um pico que fica em potencial bem 

negativo próximo da região de descarga de hidrogênio. Mas em valores de pH mais 

baixos esse pico desloca para valores menos negativo. Para os eletrodos 

modificados não foi possível observar nenhum processo decorrente da NDPhA. 

Todos os picos observados aparecem também no branco, o que indica que é 

decorrente da modificação e não do analito. 

Algumas hipóteses foram levantadas para esse problema. É possível que o 

óleo mineral recubra as PdNPs de modo que os sítios ativos dos eletrodos não ficam 

expostos o que impede a realização da catálise e gera uma resistência alta na 

superfície do eletrodo que leva a um alto valor de corrente capacitiva nas medidas. 

Outra hipótese é que parte do polímero polivinilpirrolidona (PVP) utilizado na síntese 

continue na superfície das nanopartículas mesmo após as etapas de lavagem, o que 

impede o contato do catalisador com a NDPhA e acarretaria nas mesmas 

consequências da hipótese anterior. 

Uma série de tentativas foram realizadas a fim de superar esse problema, 

como construir eletrodos com diferentes proporções de modificadores, repetir a 

etapa de lavagem das PdNPs mais vezes, realizar um tratamento do eletrodo 

através de ciclagem em meio de tampão fosfato com pH neutro ou de bicarbonato 

de sódio, entre outras, mas que não demonstraram resultados desejados. Devido a 
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esses problemas encontrados e às sugestões recebidas durante o exame de 

qualificação, optou-se por alterar o projeto e comparar o GCE e o GPUE na intenção 

de comparar um eletrodo convencional, o mesmo utilizado na determinação do 

mecanismo, e um eletrodo compósito. Optou-se também por substituir o CPE pelo 

GPUE devido às vantagens desse último que já foram mencionadas anteriormente. 

 

 

 


