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RESUMO  

As técnicas eletroanalíticas são amplamente estudadas para quantificação de espécies de 

interesse biológico e farmacológico. De modo geral, apresentam alta sensibilidade e 

baixos custos, o que, aliado à possibilidade de miniaturização e análise em tempo real, 

tem gerado atenção crescente nos últimos tempos. Este trabalho descreve um sistema 

eletroanalítico de investigação de dopamina utilizando técnicas voltametricas através da 

apliacação de um eletrodo de pasta de carbono modificado com eletrodepositos de ouro 

(EPCM). As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato utilizando um 

sistema de três eletrodos, empregando eletrodo de ouro como eletrodo de trabalho (EPCM), 

eletrodo de AgCl como referência e fio de platina como contra eletrodo. A cinética de 

oxidação de dopamina foi investigada por voltametria cíclica e por voltametria de onda 

quadrada utilizando o EPCM em solução padrão de dopamina, sem e com metabissulfito 

de sódio (aditivo presente no medicamento). Por voltametria cíclica foi utilizada 

diferentes velocidades de varredura como metodologia para identificar o tipo de controle 

cinético, enquanto que a voltametria de onda quadrada foi empregada, com uso de 

planejamento fatorial, para investigar como as variáveis de eletrodeposição de ouro 

influenciam sobre a oxidação de DA. Também foi investigado o efeito do pH do meio, 

utilizando-se tampão fosfato a diferentes pH. Além disso, sob condições otimizadas foi 

investigado o efeito de várias concentrações de DA, com a finalidade de se obter uma 

curva analítica. Os resultados mostram através das medidas por voltametria cíclica em 

soluções de DA com e sem metabissufito, que a corrente anódica da DA aumenta a partir 

de potenciais mais positivos que +0,225 V, apresentando um pico em +0,320. Diante do 

planejamento fatorial observou que o metabissulfito de sódio diminui significativamente 

a corrente de pico para oxidação da DA. Nos voltamogramas de onda quadra para o 

EPCM nas soluções tampão fosfato pH 7 contendo dopamina e metabissulfito de sódio, 

observa-se que o pico de oxidação da dopamina ocorre em +0,195 V, enquanto que a 

oxidação do metabissulfito ocorre em aproximadamente +0,834 V. No estudo  do efeito 

do pH verifica-se que ocorre um aumento da corrente quando o valor de pH está acima 

de 6,0, enquanto que o potencial de oxidação da dopamina desloca para valores mais 

negativos desde o pH 2, tendo uma relação sigmoide. No parâmetro efeito da 

concentração foi possível concluir que utilizando este tipo de modificação 

(eletrodepósitos de ouro) mostrou uma melhora no aumento das correntes de pico quando 

comparado com o eletrodo não modificado. As faixas de linearidade obtidas utilizando o 

EPCM foram de 3,17 × 10-5 – 1,06 × 10-4, porém não foi possível obter uma curva de 

calibração ideal para a determinação da dopamina.  

 

Palavras Chaves: Dopamina, Eletrodo modificado, Eletrodepósitos de ouro  
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ABSTRACT 

 

Electroanalytical techniques are extensively studied for the quantification of species of 

biological and pharmacological interest. In general, they present high sensitivity and low 

costs, which, combined with the possibility of miniaturization and real-time analysis, has 

generated increasing attention in recent times. This work describes an electroanalytical 

dopamine research system using voltametric techniques through the application of a 

modified carbon electrodeposite (EPCM) carbon paste electrode. The electrochemical 

measurements were performed in a potentiostat using a three electrode system, using a 

gold electrode as working electrode (EPCM), AgCl electrode as reference and platinum 

wire as electrode. The kinetics of dopamine oxidation was investigated by cyclic 

voltammetry and by square wave voltammetry using EPCM in dopamine standard 

solution, without and with sodium metabisulfite (additive present in the drug). By cyclic 

voltammetry, different scanning velocities were used as a methodology to identify the 

type of kinetic control, whereas square wave voltammetry was used, with the use of 

factorial design, to investigate how the gold electrodeposing variables influence the 

oxidation of DA. he effect of the pH of the medium was also investigated, using phosphate 

buffer at different pH. Furthermore, under optimized conditions the effect of various 

concentrations of DA was investigated in order to obtain an analytical curve. The results 

show by means of measurements by cyclic voltammetry in solutions of DA with and 

without metabisulfite, that the anodic current of the DA increases from potentials more 

positive than +0,225 V, with a peak at +0,320. Factorial design observed that sodium 

metabisulfite significantly decreased the peak current for oxidation of DA. In quadra 

wave voltammograms for EPCM in phosphate buffer solutions pH 7 containing dopamine 

and sodium metabisulfite, it is observed that the peak oxidation of dopamine occurs at 

+0.195 V, while the oxidation of the metabisulfite occurs at approximately +0.834 V. In 

the study of the pH effect it is verified that an increase of the current occurs when the pH 

value is above 6.0, while the oxidation potential of the dopamine shifts to more negative 

values from pH 2, having a sigmoid relation. In the parameter effect of the concentration 

it was possible to conclude that using this type of modification (gold electrodeposits) 

showed an improvement in the peak currents when compared to the unmodified electrode. 

The linearity ranges obtained using EPCM were 3.17 × 10-5 - 1.06 × 10-4, but it was not 

possible to obtain an ideal calibration curve for the determination of dopamine.  

 

Key words: Dopamine, Modified electrode, Gold electrodeposits 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho se propôs investigar o uso do pó de grafite recoberto por ouro 

eletrodepositado para a confecção de eletrodos de pasta de carbono para a determinação de 

dopamina em formulações medicamentosas (para controle de qualidade). Na literatura é 

possível verificar que a dopamina tem sido determinada por diversas técnicas analíticas como 

espectrofotométrica, amperométrica, cromatografia liquida de alta eficiência, 

quimiluminescência e técnicas eletroanalíticas [1,14]. 

 Através das técnicas eletroanalíticas, tem sido investigado em várias superfícies 

eletródicas. No entanto, o uso de eletrodos de pasta de carbono obtidos com pó de grafite 

recoberto por ouro eletrodepositado aliado à voltametria de onda quadrada até o momento não 

foi reportado em trabalhos desta área. 

A dopamina possui alta atividade eletroquímica fazendo com que ela seja um ótimo objeto 

de estudo na eletroanalítica dos neurotransmissores. Devido à baixa concentração de dopamina 

no organismo e ao grande número de substâncias que interferem no sinal de interesse, diversos 

eletrodos têm sido desenvolvidos, com o objetivo de viabilizar a sua utilização para medidas 

tanto em in vivo quanto em in vitro [13].   

Neste estudo foi investigado um modelo de eletrodo de pasta de carbono modificado por 

eletrodeposição in situ com sais de ouro, o qual foi aplicado na análise da dopamina, com o 

intuito de determinar a aplicabilidade deste tipo de eletrodo na análise deste fármaco.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Fármacos e o Controle de qualidade 

A busca da atualização de conhecimentos nas diversas áreas profissionais torna-se 

imperativa nos dias atuais, sobretudo nas áreas das ciências da saúde. Não obstante os fármacos 

têm sido objeto de inquietações e de inúmeras pesquisas realizadas em todo o mundo na área 

médica em virtude da sua aplicabilidade e complexidade [1]. 

Um fármaco é qualquer substância utilizada para diagnóstico, alívio, tratamento, prevenção 

e cura de doenças. Usualmente, a palavra fármaco é destinada a todas as drogas utilizadas na 

área de Farmácia, que possua ação farmacológica podendo ser definidos como micromoléculas 

bioativas, que exercem efeitos terapêuticos a partir de interações específicas com um receptor 

ou uma biomacromolécula [2]. 
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Por conta da seriedade que se deve ter na manipulação e aplicação dos fármacos, as 

indústrias farmacêuticas buscam a constante satisfação e confiança dos consumidores, desta 

forma é notório que as mesmas devem sempre estar em conformidade para que haja a livre 

comercialização de seus produtos [3]. 

Atualmente as indústrias farmacêuticas vêm impulsionando o mercado farmacêutico, 

representando uma importante fonte econômica deste setor [4]. O ramo farmacêutico sofreu 

grandes alterações nos últimos anos com a globalização intensiva e com o aumento da 

competitividade. Deste modo as indústrias farmacêuticas buscam vencer novos desafios para 

se destacar no mercado global [3].  

Por conta disso o controle de qualidade dos medicamentos tem recebido cada vez mais 

atenção durante a fabricação dos medicamentos, pois a realização do controle de qualidade é 

de suma importância para assegurar a qualidade, segurança, eficácia e credibilidade dos 

medicamentos junto ao mercado consumidor. E, a fim de garantir esses requisitos durante a 

fabricação dos produtos, as indústrias farmacêuticas necessitam cumprir as determinações 

impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), definidas pela Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos de uso humano [5]. 

O Conceito de controle de qualidade é definido como o conjunto de operações 

(programação, coordenação e execução) com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos 

farmacêuticos estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, sempre através de algum tipo 

de análise e medição[6]. Este termo diz respeito ao processo de constantemente se tentar 

fabricar um medicamento de acordo com um conjunto de normas estabelecidos por agências 

reguladoras [3]. 

 

2.2 Catecolaminas  

As catecolaminas são aminas ativas que apresentam em sua estrutura química o anel catecol 

(Figura 1). São substâncias representadas pela noradrenalina, adrenalina, L-dopa e dopamina. 

Atuam como neurotransmissores e hormônios circulantes no controle do sistema nervoso 

central e autônomo [7]. 
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FIGURA 1: Estrutura química do anel catecol 

 

Estes fármacos são amplamente empregados na prática clínica no tratamento de asma 

bronquial, hipertensão, doença de Parkinson, uso excessivo de drogas, esquizofrenia e infarto 

do miocárdio [8]. As catecolaminas são classificadas como “aminas vasoativas” ou “fármacos 

simpatomiméticos”. Dentre elas, destacam-se a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina e a 

dobutamina. As catecolaminas têm ação, principalmente, sobre os parâmetros que regulam o 

débito cardíaco e pressão arterial [9]. Essa classe farmacológica baseia-se na otimização do 

débito cardíaco e do tônus vascular da circulação sistêmica e pulmonar, com o objetivo 

principal de restabelecimento do fluxo sanguíneo regional para órgãos vitais durante o choque 

circulatório [10]. 

Ocorre no organismo, uma síntese natural e endógena de três catecolaminas: dopamina, 

adrenalina e noradrenalina. As catecolaminas endógenas originam-se de um percursor 

denominado tirosina que se transforma sucessivamente em dopa, dopamina, noradrenalina e 

adrenalina por ação enzimática. Sinteticamente são produzidas, além da adrenalina, 

noradrenalina e dopamina, três outras catecolaminas: dobutamina, isoproterenol e dopexamina. 

Todas essas aminas possuem indicações terapêuticas específicas, diferindo entre si pela 

seletividade e potência de ações sobre os diferentes receptores no organismo [11]. 

(a)  (b)  

FIGURA 2:(a) Estrutura química da Adrenalina (b) Estrutura química da Noradrenalina.  

 (a) (b)  

FIGURA 3:(a) Estrutura química da L-dopa (b) Estrutura química da isoproterol. 
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FIGURA 4:Estrutura química da Dobutamina. 

 

 

FIGURA 5:Estrutura química da Dopexmina. 

 

2.3 Dopamina  

A dopamina (DA) ou Cloridrato de Dopamina nomeada quimicamente por 3,4-dihidroxi-

feniletilamina, com massa molecular de 189,65 e fórmula estrutural apresentada na (Figura 6), 

é uma catecolamina (apresenta os grupos catecol e amina) sensível a álcalis, sais de ferro e 

agentes antioxidantes, é também um neurotransmissor central, precursor metabólico da 

noradrenalina e da adrenalina, que atua em receptores específicos no organismo, presentes no 

sistema nervoso central, nos vasos mesentéricos, renais e nas coronárias [12]. 

No seu formato de medicamento de uso restrito a ambiente nosocomial é utilizada para o 

tratamento de diversos tipos de choque e da hipotensão grave após infarto agudo do miocárdio, 

dilatando os vasos sanguíneos renais e aumentando dessa forma o fluxo de sangue e oxigênio. 

Destaca-se também na terapia de pacientes com baixos níveis de dopamina como os 

esquizofrênicos e parkinsonianos [13].  

No Brasil o medicamento dopamina é comercializado em forma de ampolas de 10 ml 

contendo 5 mg/mL de cloridrato de dopamina [14] e os excipientes cloreto de sódio, bissulfito 

de sódio (agente antioxidante) e água purificada . Outra característica do medicamento é a sua 

apresentação incolor ou levemente amarelada, sendo que outras variações de cores não são 
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permitidas e podem indicar fotólise e oxidação do fármaco [12]. 

 

FIGURA 6:Fórmula estrutural da Dopamina. 

 

2.4 Técnicas Analíticas Utilizadas para Controle de Qualidade de Fármacos 

A Indústria Farmacêutica é um segmento vital do sistema de cuidados da saúde, já que 

conduz a pesquisa, fabrica e comercializa os medicamentos. Para garantir o cumprimento das 

legislações vigentes e de suas políticas e procedimentos internos, com o objetivo de produzir 

produtos farmacêuticos de qualidade, a empresa deve desenvolver organizações de qualidade 

bastante sofisticadas, com responsabilidades bem definidas [15]. 

A autenticidade dos produtos farmacêuticos tornou-se um problema global e por isso, se 

torna cada vez mais importante detectar a introdução no mercado de produtos fraudulentos e de 

qualidade inferiores, quer por razões econômicas, quer por razões de saúde. As adulterações 

em produtos farmacêuticos são relativamente frequentes e diversificadas, incluindo a 

substituição do medicamento por placebos ou por adulteração da quantidade do princípio ativo, 

o que reduz ou anula a ação do medicamento no organismo [15]. 

Há vários métodos e técnicas analíticas para identificação de substâncias, os quais são 

escolhidos avaliando desde fatores referentes à substância (propriedades químicas, físicas e 

biológicas) como também do método, disponibilidade, simplicidade, viabilidade financeira, 

adequação técnica, dentre outros [16]. 

 Segundo o código oficial farmacêutico do País, representado pela Farmacopeia Brasileira 

onde se estabelecem, dentre outras coisas, os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, 

insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. Existem diversas 

metodologias que podem ser adotadas para a realização do controle de qualidade dos 

medicamentos, dentre elas se destacam espectrometria de absorção atômica, espectrofotometria 

de absorção molecular na região do UV-Visível e no infravermelho, difração de raios x, 

cromatografia gasosa, cromatografia em papel, cromatografia líquida, cromatografia líquida de 

alta eficiência, cromatografia de camada delgada, análise por injeção em fluxo, polarografia e 

outras [12]. 
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Existe também uma crescente elaboração de metodologias eletroanalíticas para o 

monitoramento de fármacos em fluídos biológicos, formulações farmacêuticas, pesticidas, 

vitaminas, alimentos e em outras matrizes [17]. Devido à crescente demanda da indústria 

farmacêutica e a necessidade de controle de qualidade cada vez mais eficazes, tem sido cada 

vez mais explicito o interesse na pesquisa de metodologias de maior simplicidade que possam 

colaborar no processo de produção e de controle para fármacos. Além disso, é fundamental que 

se assegure a autenticidade dos produtos introduzidos no mercado, evitando erros de 

manipulação, adulterações e falsificações [18].  

Devido ao fato das técnicas eletroanalíticas apresentarem simplicidade, sensibilidade, 

seletividade e baixo custo das análises, a técnica vem conquistando cada vez mais espaço neste 

cenário [17]. 

 

2.5 Determinação analítica da Dopamina 

Diversas metodologias podem ser encontradas na literatura para determinação de dopamina 

em amostras biológicas e formulações farmacêuticas, dentre estas destacam-se os 

procedimentos em fluxo com detecção espectrofotométrica, amperométrica, cromatografia 

liquida de alta eficiência e por quimiluminescência [14]. 

Segundo Afkhami e colaboradores (2005) a DA é oxidada por um processo reversível 

envolvendo 2 prótons e 2 elétrons, produzindo o derivado o-benzoquinona (dopaminaquinona), 

o qual pode ser reduzido na varredura reversa (Figura 7). 

 

FIGURA 7:Equação da oxidação da Dopamina 

 

Devido a DA ser facilmente oxidada eletroquimicamente por eletrodos convencionais, as 

técnicas eletroanalíticas têm sido intensivamente utilizadas na sua determinação [7,19]. Alguns 

estudos sugerem a utilização de eletrodos de pasta de carbono modificada com nanopartícula 

de prata e nanotubos de carbono [19], eletrodo de pasta de carbono modificado através de um 

pré-tratamento com hidróxido de sódio [20], eletrodo de pasta de carbono com perovskita [21], 

eletrodo de carbono vítreo modificado com oxido de grafeno [22], eletrodo de disco de ouro 
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modificado com ouro nanodendrite recoberto por nanocamada aniônica (ácido-8-

mercaptooctanoico) [22] entre outros.  

Mesmo existindo uma variedade de trabalhos utilizando os eletrodos de pasta de carbono 

como sensores para determinação de dopamina nas mais distintas matrizes, ainda não é 

constatado na literatura nenhum dispositivo a base de pasta de carbono modificada com ouro 

eletrodepositado.  

 

2.6 Técnicas eletroanalíticas  

A química eletroanalítica, de forma geral, está fundamentada na interação da eletricidade 

com a matéria (substâncias químicas), ou seja, por meio das medições de grandezas elétricas, 

tais como: corrente, potencial e carga, são estabelecidos parâmetros químicos sobre o analito 

[24]. Essa área da química geralmente é empregada para fins de analises e possui uma infinidade 

de aplicações no monitoramento ambiental, controle de qualidade industrial e analises 

biomédicas. A eletroanalítica possui características vantajosas, como alta sensibilidade, boa 

precisão, portabilidade, miniaturização dos dispositivos de medida, medidas diretas em 

amostras sem pré-tratamento e instrumentação relativamente barata [24,25,26]. 

As técnicas voltamétricas são genericamente denominadas como técnicas eletroanalíticas 

e compreende um grupo de métodos eletroquímicos nos quais as informações sobre o analito 

são obtidas através de medidas de corrente em função do potencial aplicado e em condições 

que estimulem a polarização de um eletrodo de trabalho, também chamado de indicador [25]. 

As espécies químicas analisadas são colocadas em uma cela eletroquímica, a qual é constituída 

por no mínimo três eletrodos [24]: eletrodo de trabalho (comumente feito de material inerte, 

como ouro, platina, carbono, mercúrio), contra-eletrodo (placa ou fio de platina) e o eletrodo 

de referência (apresenta uma grande área superficial e potencial constante). Dependendo do 

tipo de imposição de potencial, a voltametria pode ser denominada por voltametria linear, 

voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada e voltametria por pulso diferencial.  

Cada uma destas técnicas permite obter informações qualitativas e quantitativas a respeito 

das espécies químicas numa solução eletrolítica e dos processos de transferência de elétrons 

que ocorrem na interface substrato condutor/solução, como também obter parâmetros cinéticos 

e termodinâmicos das reações de transferência de elétrons [25]. Essas técnicas baseiam-se de 

forma geral nos estudos de processos de oxidação e redução de espécimes químicas em vários 

e diferentes meios, bem como no estudo de processos de adsorção em superfícies e de 

mecanismo de transferência de elétrons em superfícies de eletrodos quimicamente modificados 

[25,27].  
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Para diversificar a aplicabilidade das técnicas voltamétricas e estender seu uso para 

redução e oxidação de diferentes analitos os eletrodos quimicamente modificados têm sido alvo 

de estudo na busca por novos sensores eletroquímicos com desempenho melhorado. Em muitos 

casos, a modificação se dá através da deposição de filmes de materiais poliméricos sobre a 

superfície do eletrodo e, sobre estes, a fixação de agentes transportadores de carga, como íons 

ou metais [28]. Desta forma, vários eletrodos de trabalho têm sido propostos para os mais 

diversos tipos de analises: mercúrio [29, 30], filmes de mercúrio [31, 32]; amalgamas [33, 34]; 

metálicos puros (ouro, platina, prata, cobre etc) [35, 36], ligas metálicas [37, 38]; carbono vítreo 

[39, 40]; diamante dopado com boro [41, 42]; compósitos [43, 44]; pasta de carbono [45, 46]; 

pasta de carbono modificado [47, 48]; eletrodos modificados com nanotubos de carbono [49, 

50]. 

 

2.6.1 Voltametria linear  

 Na área de química eletroanalitica a voltametia linear também conhecida como 

cronoamperometria de varredura de potencial linear é uma técnica, onde o potencial aplicado 

ao eletrodo de trabalho varia linearmente com o tempo. A corrente é medida de forma direta, 

em função do potencial aplicado. A técnica possui como desvantagem a não aplicação em 

medidas quantitativas devido sua baixa sensibilidade [51] 

(a) (b)  

FIGURA 8:Voltametria Linear: (a) Sinal de excitação versus tempo (b) Voltamograma linear [52] 

 

2.6.2 Voltametria cíclica 

A voltametria cíclica é a técnica mais aplicada para aquisição qualitativa de dados sobre 

reações eletroquímicas. É muitas vezes a primeira experiência realizada em um estudo analítico, 

pois ela oferece uma localização rápida de potenciais redox das espécies eletroativas e a 

avaliação do efeito do meio sobre o processo redox [25]. 

De maneira geral a voltametria cíclica é um método de varredura, onde um potencial 

com forma triangular é aplicado a um eletrodo, eletrodo de trabalho, imerso em uma solução, 
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até atingir um potencial de inversão, e retornar ao potencial de partida (Figura 9). Esta inversão, 

é chamada de ciclização do potencial, gerando voltamogramas onde observa-se picos de 

oxidação anódica e a catódica [52]. 

(a)  

(b)  

FIGURA 9:Variação do potencial aplicado ao eletrodo em voltametria cíclica (a) e linear (b) e perfis voltamétricos 

[52] 

 

 

 

2.6.3 Voltametria de onda quadrada 

A voltametria de onda quadrada difundida como Square Wave Voltammetry (SWV) é uma 

técnica de pulso onde o pico de corrente resultante é proveniente da aplicação de pulsos de 

potenciais de altura ∆Ep (amplitude), que variam de acordo com uma programação de 

potenciais em forma de escada, com altura ∆Es (incremento) e duração 2t (período) [27]. A 

SWV é uma das técnicas voltamétricas de pulso mais rápidas e sensíveis. Os limites de detecção 

podem ser comparados aos das técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Além disso, a 

análise dos parâmetros característicos desta técnica também possibilita a avaliação cinética e 

mecanística do processo eletródico em estudo [53]. 

As correntes elétricas são medidas de forma diferencial ao final dos pulsos diretos e 

reversos e o sinal é dado como sendo a intensidade da corrente resultante. Por isto, o método 

apresenta excelente sensibilidade e alta rejeição às correntes capacitivas [27]. 

 Neste tipo de voltametria, a curva voltamétrica corresponde a uma onda quadrada 

sobreposta a um degrau de potencial, sendo que um ciclo completo de onda quadrada 

corresponde a um degrau da escada. A corrente é mostrada tanto no sentido da oxidação quanto 
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no sentido da redução, gerando um pico para cada um dos processos, o que representa a 

vantagem de possibilidade da análise do processo de oxidação e redução em um único 

escaneamento da amostra. [54]. A Figura 10 mostra a aplicação dos pulsos em forma de escada 

na SWV e um voltamograma típico da técnica de onda quadrada. 

(a)  (b)  

FIGURA 10:Voltamograma típico de voltametria de onda quadrada: (a) esquema de aplicação dos pulsos em 

forma de escada; (b) voltamograma típico SWV [55] 

 

2.6.4 Voltametria por pulso diferencial 

Esta técnica voltamétrica é bastante útil para realização de análises eletroanalíticas 

(Figura 11). Para aplicação desta ferramenta, inicialmente é escolhido um potencial inicial 

(Ebase), normalmente em que não haja corrente faradáica e, em sequência, pequenos pulsos 

com amplitude crescente são aplicados. A duração dos pulsos, em geral, varia de 5 a 100 mS, 

sendo que a corrente é medida ao início e ao final e a diferença é registrada. Outra característica 

importante do pulso de potencial aplicado é que o incremento deve ser constante e igual ao 

Ebase [55]. 

(a) (b)  

FIGURA 11:a) Aplicação dos pulsos a partir do Ebase; b) Esquema da corrente (i) em função do potencial (E). 



11 

 

2.7 Eletrodos de pasta de Carbono  

Nos estudos eletroquímicos os eletrodos de pasta de carbono (EPC) são os mais utilizados, 

pois estes, apresentam superfícies que são facilmente renovadas, baixa corrente de fundo e um 

amplo intervalo de potencial de trabalho [56]. O primeiro EPC foi desenvolvido por Adams no 

sentido de substituir o eletrodo gotejante de mercúrio, por permitir que sejam aplicados 

potenciais mais positivos [57,58], em face disto, este tipo de eletrodo tem sido objeto de estudo 

por diversos pesquisadores e têm sofrido desenvolvimento considerável para a aplicação em 

eletroanalítica. Este acontecimento é devido a várias vantagens, que o mesmo proporciona, tais 

como: o baixo custo, a alta sensibilidade e a superfície altamente renovável [58]. 

Cabe ressaltar que o eletrodo de pasta de carbono faz parte de uma categoria de substrato 

condutor denominado material compósito [58, 59, 60], caracterizado por ser uma mistura 

formada pela associação de duas ou mais fases de natureza diferente. No caso a pasta de carbono 

é um compósito, que se resume na mistura de pó de grafite com um líquido orgânico imiscível 

(aglutinante), sendo um dos eletrodos mais utilizados em análises eletroanalíticas. Para ser 

utilizado, o pó de grafite deve apresentar alta pureza química, baixa capacidade de adsorção de 

oxigênio e de impurezas eletroativas e ainda uma distribuição granulométrica uniforme. Como 

líquido aglutinante pode ser utilizado óleo de parafina, silicone ou outros materiais carbonáceos. 

A função do aglutinante é dar consistência a mistura da pasta de carbono, assim como preencher 

os interstícios entre as partículas da mistura. Desta forma, o aglutinante deve ser eletroinativo, 

quimicamente inerte, imiscível em água, ter baixa volatilidade e não conter impurezas, afim de 

não interferir nas análises [58-62]. A fixação da pasta de carbono pode ser realizada numa haste 

de Teflon perfurado [63], tubo de vidro [64] ou uma seringa de polietileno [65, 66] na qual o 

contato elétrico é feito através de um fio condutor. Algumas das principais vantagens da pasta 

de carbono são a rapidez e a simplicidade do processo de preparação, aliada à possibilidade de 

renovação da superfície do eletrodo a cada nova medida. Além disso, é possível a modificação 

interna do material eletródico, diferente do que ocorre com os eletrodos sólidos convencionais 

[67]. Devido a modificação interna, surge a expressão eletrodo modificado, para se referir aos 

eletrodos que possuem algum tipo de espécie quimicamente propositalmente inserida na pasta 

de carbono [68]. 

 O agente modificador tem a função de aumentar a sensibilidade dos eletrodos e pode ser 

incorporado à pasta de carbono, dentre outras formas, por adição direta, ou seja, certa massa do 

modificador é adicionada numa dada porção de pó de grafite e de aglutinante [68]. O uso de 

modificador vem ganhando destaque na comunidade científica e incentivando o uso desta em 

diversas áreas de pesquisas, principalmente pelo fato dela possuir grande facilidade na 
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preparação e ampla possibilidade de promover a melhoria na sensibilidade e/ou seletividade do 

EPC. 

 Destaca-se alguns tipos de agentes modificadores utilizados na construção de eletrodos 

compósitos: os compostos inorgânicos [69-45], óxidos metálicos [74-79], compostos orgânicos 

[80-84], enzimas [85-89], metais [90-95].  

 

2.8 Planejamento fatorial  

Atualmente, em decorrência das necessidades da sociedade globalizada, a pesquisa 

científica tem promovido grandes avanços em todos os campos da ciência, gerando uma gama 

crescente de dados e informações, sendo que para a devida exploração e o correto entendimento, 

a aplicação de ferramentas estatísticas torna-se indispensável [96]. 

Uma das consequências do desenvolvimento dos métodos instrumentais, e a grande 

geração e aquisição de dados, em face disso obtém-se uma grande quantidade de dados 

numéricos e informações. Neste contexto, a aplicação da quimiometria facilita a interpretação 

de forma mais rápida e eficiente dessa gama de dados originados [97]. 

O planejamento fatorial é uma importante ferramenta estatística e, devido a sua 

simplicidade, vem sendo cada vez mais utilizada pelos químicos analíticos para diferentes 

amostras e propósitos, pois possibilita a interpretação dos resultados considerando todos os 

parâmetros experimentais envolvidos, além de fornecer o efeito das possíveis interações entre 

as variáveis selecionadas [97]. 

Basicamente o planejamento fatorial consiste na elaboração de experimentos para 

investigar um determinado sistema. Em face disso, é preciso inicialmente realizar a escolha das 

variáveis e os níveis a serem investigados, como também a resposta a ser avaliada. Nos 

planejamentos fatoriais os do tipo 2k são os mais comuns, onde temos “k” representando o 

número de fatores e 2 o número de níveis escolhidos.  Os níveis podem ser codificados como: 

nível baixo (-1) e nível alto (+1) [98]. 

O planejamento fatorial pode ser dividido em planejamento fatorial completo ou 

fracionário. No planejamento fatorial completo, são escolhidas de 2 a 4 variáveis divididas em 

dois níveis, o que torna mais fácil a realização de todos os experimentos. Entretanto, quando se 

aumenta o número de variáveis o número de experimentos aumenta geometricamente, tornando 

o método dispendioso. Nesse caso, para evitar a realização de um grande número de 

experimentos pode ser utilizado o planejamento fatorial fracionário que reduz o número de 

experimentos realizados e conduz, na maioria das vezes, as mesmas conclusões que seriam 

obtidas caso fosse realizado uma análise fatorial completo [98]. 
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Com o planejamento fatorial, o resultado é interpretado a partir do cálculo dos efeitos 

principais e dos efeitos de interação. Estes efeitos são calculados a partir das respostas 

observadas após a execução dos experimentos. Desta forma, com a utilização do planejamento 

fatorial é possível identificar dentre um número elevado de variáveis, aquela ou aquelas que 

apresentam maior importância sobre a resposta em investigação [98]. 

Por conta dos benefícios e vantagens que o método de planejamento fatorial proporciona 

em estudos de muitas variáveis, [96] este trabalho emprega essa a ferramenta para o 

planejamento e a realização de maneira organizada e com   quantidade mínima necessária de 

experimentos, economizando tempo e recursos financeiros.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar através de método eletroanalítico a oxidação da dopamina com uso de 

um eletrodo de pasta de carbono modificado (EPCM) por ouro eletrodepositado. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Produzir pó de grafite recoberto por eletrodepósito de ouro; 

 Caracterizar a cinética de transferência de elétrons no EPCM em solução padrão 

de dopamina; 

 Empregando planejamento fatorial, identificar quais parâmetros de 

eletrodeposição do ouro são fatores principais e quais afetam por interações o sinal 

analítico da dopamina; 

 Sob condições otimizadas por planejamento fatorial, utilizar um EPCM para 

obtenção de uma curva analítica.  
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4. MATÉRIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Reagentes 

Todos os reagentes utilizados nos experimentos apresentaram pureza analítica 

(PA). Na Tabela 1, estão apresentadas as procedências de todos os reagentes. 
 

Tabela 1: Reagentes analíticos utilizados.     
Reagentes Fórmula química Procedência 

Cloreto de sódio NaCl Proquimios 

Ácido Cloroáurico HAuCl4 Synth 

Metabibissulfito de Sódio Na2S2O5 Dinâmica 

Fosfato Dissódico Na2HPO4 Vetec 

Fosfato Monossódico NaH2PO4 Synth 

Cloridrato de 3-Hidroxitiramina 

(Dopamina) 

C8H11NO3 Sigma-Aldrich 

Pó de Grafite C Sigma-Aldrich 

Glicerol C3H8O3 Sigma-Aldrich 

Hidróxido de Sódio NaOH Proquimios 

Ácido Clorídrico HCl Proquimios 

           

 

4.2 Soluções  

 

 

4.2.1 Solução eletrolítica utilizada na célula eletroquímica 

 

A solução eletrolítica utilizada na célula eletroquímica para realização da 

eletrodeposição do ouro a partir do ácido cloroáurico (HAuCl4) dentro da pasta de 

carbono foi de cloreto de sódio a 1,0 mol/L. 

 

4.2.2 Soluções de eletrodeposição de ouro dentro da pasta de carbono 

 

As soluções utilizadas para realizar a eletrodeposição de ouro foram compostas de 

HAuCl4, glicerol e NaCl (Tabela 2). 
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Tabela 2: Soluções produzidas para confeccionar os eletros modificados. 

Soluções Composição 

Solução A HAuCl4 0,10 mol/ L-1 NaCl 0,10 mol/ L-1; Glicerol 0 mol L-1 

Solução B HAuCl4 0,10 mol/ L-1; NaCl 0,10 mol/ L-1; Glicerol 1,0 × 10-4 mol L-1 

Solução C HAuCl4 5,0 × 10-3 mol/L-1; NaCl 0,10 mol/ L-1 Glicerol 0 mol L-1 

Solução D HAuCl4 5,0 × 10-3 mol/L-1; NaCl 0,10 mol/ L-1; Glicerol 1,0 × 10-4 mol L-1 

 

4.2.3 Solução de Dopamina em tampão pH 7 

 

O eletrólito suporte utilizado nas análises da dopamina foi o tampão pH 7,0. A 

justificativa pela escolha deste pH, deve-se ao fato de que grande parte dos estudos na 

área de eletroanalítica envolvendo a dopamina utilizam este pH por objetivarem 

desenvolver métodos capazes de determinar a dopamina in vivo, já que o pH do sangue e 

do soro humano está por volta de 7,4. As soluções contendo DA foram preparadas a partir 

da diluição em 10 vezes de uma solução estoque de fosfato dissódico 0,616 mol / L-1 e 

fosfato monossódico 1,0 mol / L-1 (pH 7,0).  

A solução de metabissulfito de sódio 1,0 × 10-1 foi preparada após a pesagem 

adequada (m = 0,9506 g) da substância e em seguida foi solubilizada em água purificada 

por destilação e osmose reversa. Esta solução foi utilizada nos experimentos pois o 

bissulfito de sódio está presente nas formulações de dopamina, atuando como agente 

antioxidante, assim torna-se necessário investigar seu efeito sobre a oxidação de DA. 

A solução estoque de Dopamina foi preparada pesando-se uma quantidade 

mássica de 0,0948 g e solubilizado-a em água purificada, obtendo-se uma solução 1,0 × 

10-2 mol L-1. A solução foi mantida ao abrigo de luz e sob refrigeração para diminuir sua 

degradação durante todos os experimentos. Posteriormente a partir da diluição desta 

solução estoque foi preparada mais duas soluções utilizadas nas análises conforme 

demonstrado na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Soluções de dopamina utilizadas no estudo da avaliação da influência dos parâmetros de 

eletrodeposição de ouro sobre a oxidação de dopamina na ausência e presença de metabissulfito de sódio. 

Soluções de 

Análise 

Composição Concentração Final 

de DA 

Solução 1 1ml de Solução estoque de DA+10 ml de Tampão 

pH7 
1,0 × 10-4 mol / L-1 

Solução 2 1ml de Solução estoque de DA+ 1 ml de Solução de 

Metabissulfito +10 ml de Tampão pH 7 
1,0 × 10-4 mol / L-1
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4.3 Medidas Eletroquímicas 

 

 

4.3.1 Equipamento 

 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados utilizando um 

potenciostato/galvanostato IVIUM modelo Compactstat 800mA/10V controlado por um 

computador acoplado. A água empregada para preparação das soluções e lavagem das 

vidrarias foi purificada por um sistema de destilação e posteriormente por osmose reversa.  

 Todas as pesagens foram feitas utilizando-se uma balança analítica aculab, 

modelo ALC-210.4 com precisão de ± 0,1 mg. As medidas de pH foram realizadas em 

um pHmetro devidamente calibrado antes de todas as análises.  

 

 4.3.2 Eletrodos  

Em todos os experimentos voltamétricos foram empregados um eletrodo de 

Ag/AgCl em meio de KCl 1mol L-1 como eletrodo de referência, um fio de platina (Pt) 

como contra eletrodo e o eletrodo de trabalho utilizado foi o eletrodo de pasta de carbono 

modificado (EPCM) (Figura 12).  

 

(a)   (b)   (c)  

FIGURA 12:(a) Contra Eletrodo (Pt); (b) Eletrodo de Trabalho (EPCM); (c) Eletrodo de Referência (AgCl) 

 

4.3.3 Produção do eletrodo de pasta de carbono modificado 

O eletrodo de pasta de carbono modificado por ouro eletrodepositado foi obtido 

seguindo a metodologia desenvolvidada por Gama (2016), porém algumas otimizações 

foram realizadas.  Desta forma o EPCM, utilizado na oxidação de DA, foi confeccionado 

pela mistura de pó de grafite recoberto por ouro eletrodepositado e óleo mineral na 
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proporção mássica de 80%/20%, respectivamente. O pó de grafite recoberto por ouro foi 

produzido a partir de deposição potenciostática em uma pasta de carbono modificada 

(PCM) contendo pó de grafite e solução aquosa (HAuCl4, glicerol e NaCl) (Tabela 2), 

inserida na extremidade de uma seringa de polietileno com contato elétrico feito por fio 

de cobre. Após a eletrodeposição, a PCM foi lavada e seca em estufa e o pó de grafite 

recoberto por ouro obtido foi homogeneizado com óleo mineral, fabricando-se um novo 

EPCM (Figura 13).   

 

FIGURA 13:Montagem do Eletrodo de Pasta de Carbono Modificado 

 

4.3.4 Célula eletroquímica 

Os experimentos foram realizados dentro de uma célula eletroquímica de material 

plástico com capacidade de 50 mL, a mesma possui orifícios para a retirada de oxigênio da 

solução, posicionamento dos eletrodos e para adicionar a solução analítica (Figura 14).  

(a)     (b)  

FIGURA 14:(a) Esquema de uma célula eletroquímica (b) Célula eletroquímica utilizada nos experimentos 

voltamétricos. 
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4.4 Estudo voltamétrico da oxidação da dopamina 

 

 A cinética de oxidação de dopamina foi investigada por voltametria cíclica e por 

voltametria de onda quadrada utilizando o EPCM em solução padrão de dopamina, sem 

e com metabissulfito de sódio (aditivo presente no medicamento). Por voltametria cíclica 

foi utilizada diferentes velocidades de varredura como metodologia para identificar o tipo 

de controle cinético, enquanto que a voltametria de onda quadrada foi empregada, com 

uso de planejamento fatorial, para investigar como as variáveis de eletrodeposição de 

ouro influenciam sobre a oxidação de DA. 

Também foi investigado o efeito do pH do meio, utilizando-se tampão fosfato a 

diferentes pH, ajustando o pH utilizando soluções de HCl e NaOH a 0,10 mol / L-1. 

Além do mais, sob condições otimizadas foi investigado o efeito de várias 

concentrações de DA, com a finalidade de se obter uma curva analítica. 

 

4.5 Estudo do efeito dos parâmetros de eletrodeposição de ouro sobre o perfil de 

oxidação da dopamina  

Um planejamento fatorial fracionário 25-1 foi aplicado com o propósito de 

investigar como os parâmetros de eletrodeposição do ouro sobre o pó de grafite afetam a 

oxidação da dopamina (DA) na ausência e presença de metabissulfito de sódio (agente 

antioxidante presente na formulação do medicamento). O estudo foi realizado por 

voltametria de onda quadrada (SWV) com eletrodo de pasta de carbono modificado 

(EPCM) obtido pela mistura de pó de grafite recoberto por ouro eletrodepositado e óleo 

mineral (proporção mássica de 80/20), tendo como variáveis de eletrodeposição (menor 

nível – maior nível): i) fator 1, concentração de íons ouro III (5,010-3 mol L-1 – 1,010-

1 mol L-1), ii) fator 2, proporção em massa de pó de grafite/solução de eletrodeposição 

(60%/40% – 70%/30%); iii) fator 3, potencial de deposição (0,400V – 0,100V ),  iv) fator 

4, carga de deposição (110-3  C – 110-2 C) e v) fator 5, concentração de glicerol (0 - 

1,010-4 mol L-1) e variável da solução de DA 1,010-4 mol L-1. Utilizando-se este 

planejamento fatorial fracionário 25-1 como base, foi desenvolvido um planejamento 

fatorial fracionário 26-1 (Tabela 4), adicionando-se um fator 6, metabissulfito de sódio (0 

- 1,010-3 mol L-1), para investigar o efeito deste possível interferente. 

Este estudo visou identificar como as variáveis do processo de eletrodeposição do 

ouro afeta o sinal analítico de oxidação da dopamina, objetivando identificar em quais 
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condições se obtém maior corrente de pico (sinal analítico a ser utilizado na curva 

analítica).  

 

Tabela 4: Variáveis de eletrodeposição utilizadas na produção do eletrodo de trabalho. * Solução de 

eletrodeposição contendo os íons de ouro, cloreto de sódio 0,10 mol L-1 (eletrólito suporte) e ausência ou 

presença de glicerol.   

Variáveis -1 (Menor Nível) + 1(Maior Nível) 

1 [HAuCl4] 5,0 × 10-3 mol L-1 1,0 × 10-1 mol L-1 

2 Pó/Solução*  60% / 40% 70% / 30% 

3 Potencial de deposição 0,400V 0,100V 

4 Carga de deposição 1 × 10-3 C 1 × 10-2 C 

5 Concentração de glicerol 0 1,0 × 10-4 mol L-1 

 

Tabela 5: Delineamento do Planejamento fatorial 26-1 utilizando as variáveis :1 concentração de íons ouro; 

2 proporções em massa de pó de grafite/solução de eletrodeposição; 3 potencial de deposição; 4 carga de 

deposição; 5 concentração de glicerol; 6 presença ou ausência de metabissulfito de sódio nas medidas 

voltamétricas de DA. 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 

1 - - - - + - 

2 + - - - - - 

3 - + - - - - 

4 + + - - + - 

5 - - + - - - 

6 + - + - + - 

7 - + + - + - 

8 + + + - - - 

9 - - - + - - 

10 + - - + + - 

11 - + - + + - 

12 + + - + - - 

13 - - + + + - 

14 + - + + - - 

15 - + + + - - 

16 + + + + + - 

17 - - - - + + 

18 + - - - - + 

19 - + - - - + 

20 + + - - + + 

21 - - + - - + 

22 + - + - + + 

23 - + + - + + 

24 + + + - - + 

25 - - - + - + 

26 + - - + + + 

27 - + - + + + 

28 + + - + - + 

29 - - + + + + 

30 + - + + - + 

31 - + + + - + 

32 + + + + + + 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Voltametria cíclica do EPCM 

 A Figura 15 mostra um perfil voltamétrico típico para a oxidação de dopamina em 

soluções sem e com metabissulfito, utilizando-se o EPC e EPCM. O pó modificado 

utilizado neste EPCM foi produzido a partir de deposição potenciostática em uma pasta 

de carbono modificada (PCM) contendo pó de grafite e solução aquosa (HAuCl4, glicerol 

e NaCl) (Tabela 2), inserida na extremidade de uma seringa de polietileno com contato 

elétrico feito por fio de cobre [99]. As condições utilizadas para a produção do eletrodo 

foram: (+1 + 2 + 3 - 4 -5), conforme Tabela 4.  

 
FIGURA 15: Típicas voltametrias cíclicas do EPC (curvas em preto e verde) e EPCM (curvas em vermelho 

e azul) nas soluções de dopamina em tampão fosfato pH 7,0, sem (curvas em preto e vermelho) e com 

(curvas em verde e azul)) metabissulfito de sódio. 3º ciclo, a 50 mV s-1. 

 

Verifica-se nestes voltamogramas que a corrente aumenta a partir de potenciais 

mais positivos que +0,225 V, apresentando um pico em +0,320 V (região nomeada por 

a1), correspondente a reação de oxidação da dopamina a dopaminaquinona (Figura 16) 

[100]. 

Na varredura reversa (em direção a potenciais mais negativos) observa-se um pico 

catódico em +0,225 V (região nomeada por c1), correspondente a reação de redução da 

dopaminaquinona. 

Em regiões de potenciais mais negativos que -0,100 V, observa-se um aumento 

de corrente devido à reação de desprendimento de gás hidrogênio (reação de redução da 
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água), região nomeada por c2. O pico em a2, provavelmente corresponde a oxidação de 

H2 formado em c1. 

 Ademais, por meio da comparação das voltametrias na Figura 15 não foi possível 

atribuir um efeito do metabissulfito sobre a oxidação de DA, porém na seção 5.2 é 

possível observar o efeito do metabissulfito sobre a oxidação da DA pela analise obtida 

através do planejamento fatorial (ver seção 5.2). 

 

 FIGURA 16: Reação de oxidação da dopamina a dopaminaquinona. 

 

 A Figura 17 mostra as curvas voltamétricas cíclicas do EPCM em solução de DA, 

sem metabissulfito, obtidas a diferentes velocidades de varredura (). Voltametrias 

cíclicas similares foram obtidas para o EPC e EPCM, em soluções de DA, sem e com 

metabissulfito (figura não apresentada). De modo geral, observa-se que as correntes de 

pico anódica e catódica aumentam com o acréscimo da . As Figuras 18 (a)-(c) mostram 

os gráficos de Ipa  em função da raiz quadrada da , a variação do potencial de pico e 

razão entre Ipa/Ipc em função da   para o uso do EPCM em solução de DA, sem 

metabissulfito. Resultados similares foram obtidos para o EPC e EPCM em soluções de 

DA, sem e com metabissulfito. Pode-se observar na Figura 18(a) que a corrente de pico 

aumenta com 1/2, porém não se tem uma relação linear ideal, como esperado para um 

sistema reversível (controlado por transporte de massa) [99]. Além disso, na Figura 18(b) 

pode-se verificar que a diferença de potencial de pico (E) oscila bastante em torno de 

um valor (diferença do maior valor para o menor está em mais de 100 mV), não se 

apresentando nem como constante, nem exibindo uma tendência em função da velocidade 

de varredura. Tal resultado nas Figuras 18(a)-(b) poderia ser devido a polimento não 

homogêneo entre medidas, entre outros fatores. Por outro lado, a Figura 18(c) mostra que 

a razão de corrente de pico anódico/catódico se aproxima de 1, o que indicaria um 

comportamento eletroquímico de oxidação da dopamina como sendo reversível.  
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FIGURA 17: Típicas voltametrias cíclicas do EPCM em solução de DA (tampão fosfato pH 7,0), sem 

metabissulfito, obtidas a diferentes velocidades de varredura (mV s-1): (▬)10; (▬) 50; (▬) 100; (▬) 300 

e (▬) 500.  

 

 
FIGURA 18:Gráficos de a-c) Ipa versus v1/2; E versus v e Ipa/Ipc versus v para as curvas voltamétricas 

obtidas em solução de dopamina sem metabissulfito com o EPCM. 
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5.2 Avaliação da influência dos parâmetros de eletrodeposição de ouro sobre a 

oxidação de dopamina  

 

Aplicou-se um planejamento fatorial fracionário 26-1, tendo como variáveis de 

eletrodeposição (menor nível – maior nível): i) fator 1, concentração de íons ouro III 

(5,010-3 mol L-1 – 1,010-1 mol L-1), ii) fator 2, proporção em massa de pó de 

grafite/solução de eletrodeposição (60%/40% – 70%/30%); iii) fator 3, potencial de 

deposição (0,400V – 0,100V ),  iv) fator 4, carga de deposição (110-3  C – 110-2 C); v) 

fator 5, concentração de glicerol (0 - 1,010-4 mol L-1) e variável da solução de DA 

1,010-4 mol L-1, o fator 6, metabissulfito de sódio (0 - 1,010-3 mol L-1). Neste 

experimento visou-se identificar como alguns dos parâmetros de eletrodeposição de ouro 

influenciam o sinal analítico obtido por voltametria de onda quadrada.  

A Figura 19 mostra os voltamogramas de onda quadra típicos para o EPCM nas 

soluções tampão fosfato pH 7, relativos ao planejamento fatorial fracionários (ensaios de 

número 12 (curva em vermelho) e 28 (curva em verde) do planejamento), onde pode-se 

observar um pico em +0,195 V (pico a1), correspondendo a oxidação da dopamina. 

Enquanto que na ausência de DA e presença de metabissulfito (curva em preto), observa-

se um pico de oxidação em aproximadamente +0,834 V (pico a2), correspondendo a 

oxidação do metabissulfito. Deve-se destacar que os dois picos estão distantes por cerca 

de 0,639 V, consideravelmente separados para que não haja interferência de um sinal 

sobre o outro. Além disso, na presença de DA a corrente de oxidação em a2 diminui 

consideravelmente.  

 
FIGURA 19:Voltamogramas de onda quadra típicos do EPCM em solução tampão fosfato pH 7: (▬) sem 

DA com metabissulfito; (▬) com DA sem metabissulfito e (▬) DA com metabissulfito. 
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Como resposta do planejamento fatorial fracionário foram analisados: o potencial 

de pico (Ep) e a corrente de pico (Ip) de oxidação da DA (pico a1). Verificou-se por SWV, 

que a oxidação de DA ocorre a partir de potenciais mais positivos que 0,100 V (versus 

Ag/AgCl, KCl 1 mol L-1), apresentando um pico em 0,203 V ± 0,004V. Observou-se que 

as respostas são afetadas de maneira diferente pelas variáveis de eletrodeposição (Tabela 

6). Para a resposta Ep, verificou-se que os potenciais mais positivos para a oxidação do 

DA são obtidos nas condições em que 1 (25,7%) está em menor nível; 6 (19,8,1%), 4 

(18,2%) e 2 (7,4%) estão em maior nível; 46 (8,4%) estão em mesmo nível. O controle 

sobre o potencial de pico pode influenciar sobre a seletividade do método, quando a 

análise de DA for realizada em uma amostra complexa contendo possíveis interferentes, 

assim seu entendimento de como é afetado é importante. Neste sistema, verifica-se que a 

variação global de Ep é muito pequena (0,004 V), no entanto ainda se tem uma relação de 

dependência com os fatores de eletrodeposição (concentração de ouro, proporção de 

pó/solução e carga de deposição) e da presença de metabissulfito.  Para a resposta Ip, as 

maiores correntes são obtidas quando: 6(50,2%) está em menor nível, 1(12,3%) e 5(3,1%) 

em maior nível e 16 (6,6%) ou 14(3,9%) estão em níveis diferentes. Conclui-se que o 

metabissulfito de sódio diminui significativamente a corrente de pico para oxidação da 

DA, sendo, portanto, necessário levar em consideração sua presença na obtenção de uma 

curva analítica para DA em medicamentos. 
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Tabela 6: Principais efeitos e interações e suas contribuições percentuais obtidas pela análise de pareto. 

EFEITO E / V IPA/ MA E / % IPA / % 

1 -0,01025 3,376 25,7 12,3 

2 0,00550 -0,641 7,4 0,4 

3 0,00087 -0,154 0,2 0,0 

4 0,00863 -1,186 18,2 1,5 

5 0,00150 1,689 0,6 3,1 

6 0,00900 -6,809 19,8 50,2 

12 -0,00275 1,199 1,8 1,6 

13 -0,00213 1,206 1,1 1,6 

14 0,00238 -1,889 1,4 3,9 

15 -0,00050 1,421 0,1 2,2 

16 -0,00175 -2,469 0,7 6,6 

23 0,00087 -1,289 0,2 1,8 

24 -0,00063 -0,051 0,1 0,0 

25 -0,00175 -0,344 0,7 0,1 

26 0,00250 -0,296 1,5 0,1 

34 0,00000 -0,086 0,0 0,0 

35 0,00238 -1,099 1,4 1,3 

36 -0,00012 0,196 0,0 0,0 

45 0,00313 -1,269 2,4 1,7 

46 0,00588 0,279 8,4 0,1 

56 -0,00050 -0,671 0,1 0,5 

126 -0,00050 -0,196 0,1 0,0 

136 -0,00138 1,006 0,5 1,1 

146 -0,00013 0,396 0,0 0,2 

156 0,00275 -1,269 1,8 1,7 

236 0,00012 1,711 0,0 3,2 

246 0,00038 -1,086 0,0 1,3 

256 0,00000 0,496 0,0 0,3 

346 -0,00100 0,924 0,2 0,9 

356 0,00463 -0,814 5,2 0,7 

456 0,00113 1,181 0,3 1,5 
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5.3 Estudo do efeito do valor do pH do meio 

Antes de iniciar os estudos de determinação de dopamina em diferentes 

concentrações, foram realizadas medidas de voltametria de onda quadrada empregando 

os eletrodos estudados (EPC e EPCM), variando-se o pH do eletrólito suporte entre 2, 4, 

6, 7, 8, 9, e 10. Para isto, foram utilizadas soluções de HCl e NaOH a 0,10 mol / L-1 no 

intuito de ajustar o pH. As soluções de estudo eram duas, DA com ou sem metamissulfito 

como descritas na Tabela 3 com o ajuste do pH. Os voltamogramas obtidos nessas 

condições podem ser observados nas Figuras 20(a)-(d), onde percebe-se claramente que 

existe um efeito do valor de pH sobre o potencial e a corrente. Para melhor visualizar o 

efeito do pH fez-se os gráficos das Figuras 21(a)-(b), da corrente de pico e potencial de 

pico em função do pH. De forma geral, verifica-se um aumento da corrente quando o 

valor de pH está acima de 6,0, enquanto que o potencial de oxidação da dopamina desloca 

para valores mais negativos desde pH 2, tendo uma relação sigmoide, tanto em soluções 

sem ou com metabissulfito, e independente do tipo de eletrodo (EPC ou EPCM). Esta 

mudança de potencial de pico em função do pH é um indicativo de que o mecanismo de 

oxidação envolve íons hidroxônio, conforme a reação descrita na Figura 16.  

Em um trabalho desenvolvido por Silva (2010) empregando eletrodos 

modificados com filmes de polímeros condutores de poli-1- aminonaftaleno e poli-1,5-

diaminonaftaleno, no intuito de avaliar a resposta eletroanalítica da Dopamina em 

diferentes valores de pH (4,0 a 7,5), foi observado que para os dois eletrodos empregados 

houve um deslocamento dos picos de potencial da oxidação da DA para regiões mais 

negativas em pH acima de 6,5. Outro resultado obtido foi em relação as correntes, que 

apresentou um máximo em pH 5,0.  

Em outro trabalho descrito por Decarli (2015), utilizando eletrodo de pasta de 

carbono modificado com enzima lacase para determinação de dopamina em amostras 

comerciais é possível observar em um dos seus experimentos que analisava o efeito do 

pH sobre a corrente de pico que o pH onde foi obtida a maior resposta eletroquímica para 

dopamina foi em tampão fosfato pH 7,0.  

 Toledo e colaboradores (2005) estudaram o efeito do pH na faixa de 2, a 9, 

através de um eletrodo composto de grafite-poliuretano com objetivo de avaliar o número 

de prótons envolvidos na a oxidação voltamétrica de DA, também avaliaram o melhor 

valor de pH para aplicações analíticas. Os autores concluiram que os picos dos potencias 

são deslocados para potenciais menos positivos (mais negativos) com o aumento do valor 

do pH, sugerindo a produção de dois elétrons e dois prótons por molécula de DA oxidada, 
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o que está de acordo com a literatura atual [103] Outro resultado interesante é que com a 

utilização deste eletrodo  a corrente de pico mais alta para a oxidação da DA foi obtida 

em pH 2,0. Mesmo assim os pesquisadores preferiram utilizar o pH 7,4 para o 

desenvolvimento do metodo analitico, uma vez que este é o pH semelhante as condições 

normalmente encontadas na fisiologia dos meios internos do organismo.  

 Por fim, este comparativo indica que o tipo de superfície ou material eletródico 

tem influência sobre a cinética de oxidação da dopamina. 

   

  

Figura 20: Voltametrias por onda quadrada utilizando EPC (a)-(b) e EPCM (c)-(d) em solução de DA, sem 

(a),(c) e com (b),(d) metabissulfito em diferentes valores de pH. 

  
Figura 21:Efeito do pH sobre a corrente de pico (a) e potencial (b) em soluções de Dopamina com e sem 

metabissulfito: Preto EPC em solução de DA sem metabissulfito;Vermelho EPC em solução de DA com 

metabissulfito; Verde EPCM em solução de DA sem metabissulfito; Azul EPCM em solução de DA com 

metabissulfito.  
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5.4 Efeito da Concentração  

Avaliadas as melhores condições de trabalho para quantificação da Dopamina, 

uma curva analítica foi construída na faixa de 6 – 20 ppm de DA. A Figura 22 mostra as 

curvas analíticas típicas para o EPC (quadrado cheio) e EPCM (círculo cheio) tendo-se 

várias concentrações de DA em pH 7,0. O EPCM foi obtido na condição: (+1 + 2 + 3 - 4 

-5), conforme Tabela 4 após considerar os resultados do planejamento fatorial. Escolheu-

se utilizar o pH 7,0 para a obtenção da curva analítica, pois a maioria dos trabalhos 

descritos na literatura empregam este pH, de tal forma a se ter um comparativo. De modo 

geral, observa-se que as correntes com o EPCM são maiores que as com EPC, porém as 

inclinações das retas (indicativo da sensibilidade do método) foram similares (Tabela 7). 

Observa-se também que o desvio padrão para os coeficientes angulares e lineares são 

relativamente altos, indicando que o uso de diferentes EPC ou EPCM leva a equações de 

reta distintas, o que pode ser resultado de uma baixa reprodutibilidade. A Tabela 7 mostra 

os valores médios e seus desvios padrões para os coeficientes lineares e angulares da 

curva analítica, obtidos para três ensaios com diferentes EPC e EPCM. Outro parâmetro 

importante é o valor de coeficiente de reta (R) que no caso do EPCM foi maior que o do 

EPC, indicando que a presença de ouro eletrodepositado melhora a curva analítica. 

 

Tabela 7: Coeficientes de reta para curva analítica da DA por voltametria de onda quadrada. 

y = a + bx EPC EPCM 

a 9,87 × 10-8 ± 4,77× 10-7 7,91× 10-7 ± 2,18 × 10-6 

b 2,37 × 10-7 ± 3,68 ×10-8 3,43× 10-7 ± 2,27 × 10-7 

R 0,9626 ± 0,0214 0,9888 ± 0,0001 

 

Diversos estudos têm mostrado como é imperativo o desenvolvimento de novos 

eletrodos que possam ser aplicados para finalidades diagnosticas e de controle de 

qualidade. As técnicas eletroquímicas apesarem de ser vantajosas são subutilizadas em 

análises químicas de controle de qualidade de medicamentos, pois a falta de 

reprodutibilidade e seletividade associadas a algumas medidas são dois dos principais 

limitantes da sua aplicação.  

Com o intuito de traçar uma relação com outros métodos eletroquímicos descritos 

na literatura comparou-se algumas características analíticas do método proposto neste 

trabalho com outros métodos publicados na área de eletroanalítica. Na Tabela 8 pode-se 

observar que a utilização do eletrodo de pasta de carbono modificada (EPCM) possui uma 
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faixa de detecção similar a outros eletrodos produzidos com materiais eletródicos 

diferentes, contudo existem outros em faixa de concentração menor. Outro ponto que 

pode ser observado que o limite de detecção pode ser influenciado dependendo do tipo 

de eletrodo empregado. 

Neste estudo utilizando o eletrodo de pasta de carbono modificado com ouro 

eletrodepositado não foi possível obter uma curva de calibração ideal para a determinação 

da dopamina, o qual poderia estar relacionada a forma de eletrodo confeccionado, sendo 

que o mesmo apresenta problema com reprodutibilidade e possivelmente repetibilidade. 

Assim sugere-se que para trabalhos futuros seja investigado a forma de confecção de um 

eletrodo modificado com o pó recoberto com ouro, tal como eletrodos impressos.  

  

 

Figura 22: Curvas analíticas para DA obtidas por voltametria de onda quadrada empregando (■) EPC e (●) 

EPCM. 

 

 

Tabela 8: Comparação de algumas características analíticas do método proposto com alguns métodos 

eletroquímicos encontrados na literatura. 

Material Eletródico  Faixa Linear mol L-1 Limite de  

Detecção / mol L-1  

Técnica  

Método proposto EPCM 3,17 × 10-5 – 1,06 × 10-4 3,17 × 10-5 Onda 

quadrada   

Carbono com enzima lacase 7,0 × 10-5 –  4,0 × 10-4  9,8 × 10-6  Pulso 

Diferencial  

Poli-1- aminonaftaleno 0,99 × 10-5 – 12,2 × 10-5  4,22 × 10-5  Pulso 

Diferencial 

Poli-1,5-diaminonaftaleno 

 

0,99 × 10-5 – 12,2 × 10-5  4,25 × 10-5  Pulso 

Diferencial 

Grafite-poliuretano 5,20 × 10-6 – 50,6 × 10-6 6,38 × 10-8 Onda 

quadrada   

Carbono vítreo modificado 

com quitosana 

 

6,0 × 10-8 – 7,0 × 10-6 

 

1,5 × 10-9 

 

Pulso 

Diferencial 
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6. CONCLUSÕES  

O estudo por voltametria cíclica utilizando o EPCM e EPC em soluções de DA 

com e sem metabissufito, foi possível concluir que a corrente anódica aumenta a partir de 

potenciais mais positivos que +0,225 V, apresentando um pico em +0,320 correspondente 

possivelmente a reação de oxidação da dopamina a dopaminaquinona.  

Diante do planejamento fatorial observou que o metabissulfito de sódio diminui 

significativamente a corrente de pico para oxidação da DA, sendo, portanto, necessário 

levar em consideração sua presença na obtenção de uma curva analítica para DA em 

medicamentos. 

Nos voltamogramas de onda quadra para o EPCM nas soluções tampão fosfato 

pH 7 contendo dopamina e metabissulfito de sódio, observa-se que o pico de oxidação da 

dopamina ocorre em +0,195 V, enquanto que a oxidação do metabissulfito ocorre em 

aproximadamente +0,834 V. Desta maneira é importante destacar que os dois picos estão 

distantes por cerca de 0,639 V, em face disso os dois picos estão separados e não irão 

causar interferência de um sinal sobre o outro o que facilita no desenvolvimento de um 

método analítico para a determinação da dopamina em formulações farmacêuticas.   

 Através do estudo do efeito do pH verifica-se que ocorre um aumento da 

corrente quando o valor de pH está acima de 6,0, enquanto que o potencial de oxidação 

da dopamina desloca para valores mais negativos desde o pH 2, tendo uma relação 

sigmoide, tanto em soluções sem ou com metabissulfito, e independente do tipo de 

eletrodo (EPC ou EPCM). Outro ponto crucial observado em comparações realizadas na 

literatura diz respeito a cinética de oxidação da dopamina, pois foi evidenciado que a 

mesma pode ser influenciada pelo tipo de superfície ou material eletródico . 

No parâmetro efeito da concentração foi possível concluir que utilizando este tipo 

de modificação (eletrodepósitos de ouro) mostrou uma melhora no aumento das correntes 

de pico quando comparado com o eletrodo não modificado. As faixas de linearidade 

obtidas utilizando o EPCM foram de 3,17 × 10-5 – 1,06 × 10-4, porém não foi obter uma 

curva de calibração ideal para a determinação da dopamina. Desta forma abre-se 

perspectivas para novos estudos que possibilitem a otimização deste eletrodo para 

quantificação da Dopamina. 
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