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RESUMO 

O presente trabalho trata da caracterização eletroquímica do processo de 

eletrodeposição de ouro dentro de uma pasta de carbono (PC) para produzir pó de grafite 

recoberto com ouro. Este eletrodo também foi utilizado para estudar o perfil voltamétrico da 

oxidação de dopamina. O estudo voltamétrico do processo de eletrodeposição indicou que para 

o EPCM-oleoso a redução de AuCl4
- ocorre a partir de potenciais mais catódicos que ~+0,60 V                 

(pico em +0,35 V), e a oxidação de ouro a partir de potenciais mais anódicos que ~+0,40 V            

(pico em +0,65 V). Para o EPCM-aquoso sem e com glicerol a redução de AuCl4
- ocorreu a 

partir de potenciais mais negativos que ~+0,73 V (pico em ~0,40 V) e oxidação de ouro ocorre 

a partir de potenciais mais positivos que ~+0,25 V (pico em +0,57 V). Estes processos foram 

dependentes da concentração de íons ouro na PC. Verificou-se também, que a redução do Au3+ 

provavelmente ocorre em todo o volume da PCM, porém não homogeneamente. Quanto a 

extensão da eletrodeposição, observou-se que o para os EPCMs oleosos e aquosos o processo 

de redução ocorre preferencialmente na interface PCM/solução aquosa de NaCl e diminuiu em 

direção ao interior da PC. Ademais foi observado que o processo de eletrodeposição de ouro no 

EPCM comporta-se como um sistema quase-reversível, indicando com isso que o sistema tem 

uma forte dependência do transporte de massa (migração e difusão) e transferência de elétrons. 

Ademais, observou-se que as correntes de pico catódico para os EPCMs aquoso foram maiores 

do que os EPCMs oleoso, indicando que a cinética de redução em meio aquoso é maior 

possivelmente devido a maior velocidade no transporte de massa no meio aquoso. Estudo por 

planejamento fatorial realizado com EPCM oleoso e aquoso indicou que os fatores 

(concentração de HAuCl4 na PC, carga de deposição e presença de aditivo) afetaram a 

performance dos EPCMs em solução de ferrocianeto. Micrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para o EPCM oleoso e aquoso indicaram que a eletrodeposição 

de ouro ocorreu sobre algumas placas de grafite com uma camada homogênea de ouro. As 

imagens de MET do pó de grafite com ouro eletrodepositado para o EPCM oleoso mostraram 

partículas de ouro com dimensões de 52,1 nm a 281,5 nm, distribuídas sobre as placas de grafite. 

Análise por difração de raios X, indicou que houve eletrodeposição de ouro policristalino no 

pó de grafite. A oxidação de dopamina foi dependente dos parâmetros de eletrodeposição e da 

composição da solução de DA. A curva analítica para a oxidação DA em NaCl/Na2S2O5 não 

apresentou linearidade adequada, sendo influenciada pela razão DA/ Na2S2O5 e acidez da 

solução. Palavras-Chaves: Aditivo, eletrodeposição, eletrodo pasta de carbono modificado, 

nanopartículas ouro, planejamento fatorial 
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ABSTRACT 
 

The present paper concern to the electrochemical characterization of the gold 

electrodeposition process into a carbon paste (CP) to produce graphite powder covered by gold. 

This electrode also was used to study the voltammetric features of dopamine oxidation. The 

voltammetric study of gold electrodeposition process indicated that for MCPE-oily, the 

reduction of AuCl4
- occurs from potentials more negative than ~+0.60 V (peak at ~+0.35 V) 

and gold oxidation from potential more positive than ~+0.40 V (peak at +0.65 V). For MCPE-

aqueous, without and with glycerol, the reduction of AuCl4
- occurred from potentials more 

negative than ~+0.73 V (peak at ~0.40 V) and the gold oxidation from more positive potentials 

than ~ +0.25 V (peak at +0.57 V). These processes were dependents on the gold ion 

concentration into the CP. It was also verified that the Au(III) reduction probably occurred 

throughout of the MCP volume, but not homogeneously. It was verified that the reduction 

process takes place preferably in the MCP interface/aqueous NaCl solution and decreased 

toward the interior of the PC. In addition, it was observed that the process of gold 

electrodeposition on the MCPE behaves as a quasi-reversible system, thereby indicating that 

the system has a strong dependence on the mass transport (diffusion and migration) and electron 

transfer. In addition, it was found that the cathodic peak currents for MCPE-aqueous were 

higher than the MCPE-oily, indicating that the reduction kinetics in aqueous medium is highest, 

probably due to the increase in the mass transport rate in aqueous solution. Studies using 

factorial design with the oily and aqueous MCPE indicated that the factors: HAuCl4 

concentration in the PC, deposition charge and the additive presence affected the performance 

of the MCPEs in ferrocyanide solution. Micrographs obtained by scanning electron microscopy 

(SEM) for oily and aqueous MCPE indicated that the gold electrodeposit occurred on some 

graphite flakes with an homogeneous layer of gold. The TEM images of the graphite powder 

with gold electrodeposit for MCPE-oily showed gold particles with dimensions of 52.1 nm to 

281.5 nm distributed evenly over the graphite flake. X-ray diffraction analisys indicated that 

the gold electrodeposit was polycrystalline. The dopamine (DA) oxidation was dependenting 

on the electrodeposition parameters and DA solution composition. The analytical curve for the 

DA oxidation in NaCl/NaS2O5 did not provide adequate linearity, being influenced by the 

DA/NaS2O5 ratio and acidity solution. Keywords: additive, electrodeposition, carbon paste 

electrode modified, gold nanoparticles, planning factorial. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Justificativa 

A química eletroanalítica compreende-se numa poderosa ferramenta a favor dos químicos 

analíticos, principalmente por causa de suas características vantajosas como elevada 

sensibilidade, baixo limite de detecção, baixo custo de instrumentação, rapidez nas análises e 

possibilidade de medidas sem a necessidade de purificação da amostra. Desta forma, as técnicas 

eletroanalíticas vêm se desenvolvendo e ganhando espaço em diversas áreas de pesquisas. As 

medidas eletroquímicas envolvem reações químicas de transferência de elétrons na interface 

eletrodo de trabalho/solução em uma célula eletroquímica. Dentre os diferentes tipos de 

eletrodos de trabalho utilizados nas técnicas eletroanalíticas, destacam-se os Eletrodos de Pasta 

de Carbono (EPC), formado pela mistura de pó de grafite e aglutinante inerte (óleo mineral). 

Este tipo de eletrodo tem sofrido desenvolvimento considerável para a aplicação em 

eletroanalítica devido as várias vantagens como: rapidez e simplicidade do processo de 

preparação, renovação da superfície e modificação do material eletródico. A modificação tem a 

função de aumentar a sensibilidade e seletividade do EPC e este processo pode ser feito 

incorporando-se substâncias orgânicas, inorgânicas, enzima, polímeros, metais etc. Os metais 

tem despertado muito interesse em eletroanálise devido a diminuição da resistência interna do 

EPC e aumento da atividade catalítica. De modo geral, a modificação de EPC com metais, tem 

sido obtida fazendo-se a mistura do pó de grafite com um metal obtido ex situ, assim o metal 

fica disperso no aglutinante. Na literatura também é observado o uso da eletrodeposição para a 

modificação de EPC, porém a eletrodeposição é feita apenas nas placas de carbono que estão 

com a superfície exposta na solução de eletrodeposição, sendo que internamente não ocorre a 

formação de eletrodepósito. A grande desvantagem da eletrodeposição na superfície do EPC, 

está no fato de que estes eletrodos têm número de ciclos de uso limitado, sendo necessário 

realizar uma nova eletrodeposição e isto pode diminuir a reprodutibilidade do sinal analítico. 



 

2 

 

Neste sentido, o presente trabalho visou estudar o processo de eletrodeposição de ouro dentro 

de uma pasta de carbono de forma a obter o pó de grafite recoberto por ouro disperso em um 

determinado volume de pasta de carbono. A grande vantagem em utilizar um pó de grafite 

recoberto com eletrodepósito para o preparo do EPC é que se obtém um dado volume de pasta 

modificada que permita a renovação de superfície por simples polimento, diminuindo 

problemas com reprodutibilidade e permitindo um maior número de análises.  
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1.2 Química Eletroanalítica 
 

Na maioria das análises químicas, têm-se a necessidade de quantificar analitos em 

diferentes tipos de amostras, tais como: biológicas, farmacêuticas, ambientais etc. Tal 

quantificação pode ser realizada utilizando-se técnicas cromatográficas [1], 

espectrofotométricas [2], eletroanalíticas [3] etc. Dentre estas técnicas citadas anteriormente 

destaca-se os métodos eletroanalíticos, que apresentam características vantajosas, tais como: 

elevada sensibilidade, baixo limite de detecção, baixo custo de instrumentação, rapidez nas 

análises e possibilidade de medidas sem a necessidade de purificação da amostra [4-6]. 

As medidas eletroquímicas envolvem reações químicas de transferência de elétrons na 

interface eletrodo/solução em uma célula eletroquímica. A configuração mais comum em 

medidas eletroquímicas utiliza uma célula eletroquímica constituída de três eletrodos: um 

eletrodo de referência geralmente calomelano saturado ou prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), 

cujo potencial permanece constante durante o experimento (Fig. 1, item (a)), eletrodo de 

trabalho seletivo a espécie química (Fig. 1, item (b)) e um contra-eletrodo comumente um fio 

enrolado de platina (Fig. 1, item c). Esses eletrodos se encontram imersos em uma solução 

contendo a espécie eletroativa (espécie química que sofre oxidação e/ou redução) e um excesso 

de eletrólito suporte (Fig. 1, item d) (cerca de cem vezes maior que a espécie eletroativa) [7-9].  

 
FIGURA 1: Célula Eletroquímica: (a) eletrodo de referência; (b) eletrodo de trabalho; (c) contra-eletrodo e                

(d) eletrólito de suporte. 
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O eletrólito suporte é uma substância que confere maior condutividade elétrica a 

solução. Assim, são utilizados como eletrólitos suporte: sais (cloreto de sódio), ácidos (ácido 

sulfúrico) e bases (hidróxidos de sódio). Um eletrólito adequado deve possuir alta solubilidade, 

alto grau de ionização/dissociação e ser estável química e eletroquimicamente no solvente a ser 

empregado. Em análises eletroquímicas a principal função do eletrólito suporte é diminuir o 

transporte de massa causado pela migração, diminuir a espessura da dupla camada elétrica e 

manter a viscosidade. [7-9]. Desta forma a escolha do eletrólito suporte deve levar em conta a 

natureza do eletrodo e do analito a ser investigado [10]. 

Após escolha do eletrólito suporte adequado, as medidas voltamétricas podem ser 

realizadas por controle do potencial ou da corrente que se aplica ao eletrodo de trabalho, 

podendo ser aplicada uma variação de potencial ou corrente (técnicas de varredura) ou manter 

constante estes parâmetros (técnicas cronoamperométricas ou cronopotenciométrica).  

A variação de potencial é a mais aplicada em eletroanálise, sendo denominada de 

voltametria. A voltametria pode ser realizada por diferentes tipos de imposição de variação de 

potencial, tendo-se a voltametria linear, voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada, 

voltametria por pulso diferencial. Cada uma destas técnicas permite obter informações 

qualitativas e quantitativas a respeito das espécies químicas numa solução eletrolítica e também 

obter parâmetros cinéticos e termodinâmicos das reações de transferência de elétrons que 

ocorrem na interface eletrodo/solução [8, 9, 11]. 

Na análise voltamétrica é fundamental a ocorrência de reações de oxidação e/ou 

redução do analito na região do potencial aplicado. O potencial aplicado é a força motriz que 

proporciona esta reação. Quando é feito a varredura em potenciais mais negativos (varredura 

catódica) o eletrodo de trabalho se torna fonte de elétrons, favorecendo a redução da espécie 

eletroativa. Na medida em que o potencial se torna mais positivos a oxidação de espécie 

eletroativa será favorecida [8, 9, 11]. 
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Desta forma, o intervalo (janela) de potencial a ser utilizado é um importante 

parâmetro a ser analisado em medidas voltamétricas. A janela de potencial útil vai depender do 

material que constitui o eletrodo de trabalho e da composição da solução na qual este eletrodo 

será imerso. A utilização de soluções aquosas em medidas voltamétricas pode limitar a janela 

de potencial útil, pois, a água pode sofrer oxidação e redução dentro de uma estreita faixa de 

potencial. Outro inconveniente quanto a utilização de solução aquosa está na questão da 

presença de oxigênio dissolvido na solução. O oxigênio dissolvido pode sofrer redução e 

provocar o aumento da corrente de fundo, mascarando a corrente produzida pela espécie 

eletroativa. Uma possível alternativa para este último caso é borbulhar um gás inerte 

(geralmente nitrogênio) na solução para remover o oxigênio. O gás é borbulhado na solução 

por alguns minutos, antes das medições [8, 9, 11]. 

Portanto, a análise voltamétrica consiste basicamente em fenômenos que ocorrem na 

interface entre a superfície do eletrodo de trabalho e a camada de solução imediatamente 

adjacente a esta superfície. Neste caso, para entender estes fenômenos é fundamental considerar 

os processos de transporte de massa e transferência de carga que ocorrem na região de 

interface/solução (dupla camada elétrica e camada de difusão). 

A camada de solução imediatamente adjacente ao eletrodo é uma região 

significativamente diferente do restante da solução, isso porque o eletrodo pode doar ou receber 

elétrons de uma espécie química que esteja próximo a sua superfície. Além disso, ao aplicar um 

potencial positivo ou negativo a um eletrodo, este consequentemente passará a atrair íons de 

cargas opostas para a sua superfície de forma a manter a neutralidade elétrica do sistema. Esse 

conjunto de carga formada na superfície do eletrodo e na camada de solução adjacente a esta 

superfície é denominada de dupla camada elétrica (Fig. 2) [8, 9, 11, 12]. 
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FIGURA 2: Esquema da dupla camada elétrica proposta por Grahame [8]. 

Esta dupla camada é constituída de uma região denominada de camada interna, ou 

camada interna de Helmholtz (CIH), onde contém moléculas do solvente e íons especificamente 

adsorvidos. Além dessa camada há outra região que é a camada externa de Helmholtz, onde é 

encontrado íons solvatados adsorvidos. A partir dessas camadas tem-se uma distribuição 

aleatória decrescente de íons de carga oposta à da carga da fase metálica até uma região em que 

as cargas dos cátions e ânions tornam-se compensadas eletricamente. Nesta região interfacial é 

onde ocorrem as reações de transferência de elétrons [8, 9, 11, 12]. 

A técnica voltamétrica está intimamente relacionada com os fenômenos que ocorrem 

na interface eletrodo/solução. Assim, as reações eletroquímicas envolvidas na superfície do 

eletrodo de trabalho e a velocidade com que estas reações ocorrem são governadas pelo 

transporte de massa, transferência de carga e reações químicas que precedem e/ou sucedem a 

transferência de elétrons [8, 9, 11, 12]. 

O transporte contínuo de massa é um processo muito importante que viabiliza a 

transferência de espécies reativas do seio da solução para a superfície do eletrodo. Este 
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transporte de massa é proporcionado por mecanismos tais como: convecção, migração e difusão 

[8, 9, 11, 12]. 

A convecção corresponde ao transporte de espécies presentes na solução para a 

superfície do eletrodo por meio da agitação mecânica ou flutuações da temperatura. Na maioria 

das análises voltamétricas a solução não é agitada, os eletrodos são estáticos e a temperatura 

permanece constante ao longo da análise, por isso, o sistema não sofre nenhuma convecção 

forçada [8, 9, 11, 12]. 

A migração é resultado do movimento dos íons através da solução em consequência 

da atração destes íons com eletrodo eletricamente carregado. A corrente produzida pela 

migração é uma complicação na quantificação voltamétrica, porém pode ser minimizado pela 

adição de eletrólito suporte na solução [8, 9, 11, 12]. 

A difusão é o movimento espontâneo de espécies devido à formação de um gradiente 

de concentração. Este mecanismo é a etapa limitante do transporte de massa na região de 

interface eletrodo/solução tendo em vista que a migração pode ser minimizada pela adição de 

um eletrólito suporte e a convecção é fator predominante no seio da solução [8, 9, 11, 12]. 

A transferência de carga é outro processo muito importante e está intimamente 

associada às reações eletródicas (reações de oxidação e redução), produzindo corrente elétrica. 

Na região de interface ocorrem dois processos que levam as correntes elétricas. A corrente 

faradaica, chamada assim por ser governado pela lei de Faraday e estar associada com reações 

químicas de oxidação e redução de espécies eletroativas na superfície do eletrodo. E outra 

denominada de corrente capacitiva (não-faradaica) que é transportada na interface 

eletrodo/solução sem a ocorrência de qualquer processo de oxidação e redução e que é 

responsável por carregar a dupla camada elétrica [8, 9, 11, 12]. 

Portanto, o método eletroanalítico depende fortemente da cinética de transferência de 

elétron na interface eletrodo/solução e, neste caso, a composição do substrato condutor tem 
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papel central. Para aumentar a aplicabilidade dos métodos eletroanalíticos e estender seu uso 

para redução e oxidação de diferentes analitos, vários eletrodos de trabalho têm sido propostos: 

eletrodos de mercúrio [13, 14]; eletrodos de filmes de mercúrio [15, 16]; eletrodos de 

amálgamas [17, 18]; eletrodos metálicos puros (ouro, platina, prata, cobre etc.) [19, 20], 

eletrodos de ligas metálicas [21, 22]; eletrodo de diamante dopado com boro [23, 24]; eletrodos 

compósitos [25, 26]; carbono vítreo [27, 28]; eletrodos modificados com nanotubos de carbono 

[29, 30]; eletrodos de pasta de carbono [31, 32]; eletrodo de pasta de carbono modificado [33, 

34] etc. 

Dentre os diferentes tipos de eletrodos de trabalho utilizados nas técnicas 

eletroanalíticas, destacam-se os eletrodos de pasta de carbono (EPC). O primeiro EPC foi 

desenvolvido no sentido de substituir o eletrodo gotejante de mercúrio, por permitir que seja 

aplicado potenciais mais positivos. Desde então, este tipo de eletrodo tem sofrido 

desenvolvimento considerável para a aplicação em eletroanalítica. Este desenvolvimento é 

devido a várias vantagens, tais como: baixo custo, alta sensibilidade e superfície renovável. O 

EPC faz parte de uma categoria de substrato condutor denominado material compósito [35-38]. 

O material compósito é uma mistura formada pela combinação de duas ou mais fases de 

natureza diferente. O compósito mais representativo é a pasta de carbono, que se resume na 

mistura de pó de grafite com um líquido orgânico imiscível (aglutinante). 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. 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. Entre 

os aglutinantes mais utilizados destacam-se: parafina, nujol (óleo mineral); óleo de rícino 

(vegetal); querosene e graxa de silicone [35, 39].  
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A quantidade de aglutinante na pasta de carbono tem forte influência sobre a 

reatividade do eletrodo. Com isso, o aumento de aglutinante provoca a diminuição na taxa de 

transferência de elétrons. Do contrário, a ausência de aglutinante produz uma taxa de 

transferência de elétrons muito rápida, por esta razão a quantidade de aglutinante na pasta de 

carbono é um parâmetro muito estudado [9]. A compactação da pasta também é uma etapa 

fundamental na preparação do eletrodo. Cervine observou que quanto maior a pressão ao 

material compósito, menor foi a resistência ôhmica obtida [40]. 

A fixação ou prensagem da pasta de carbono pode ser feita numa haste de Teflon 

perfurado [41], tubo de vidro [42] ou uma seringa de polietileno [43], 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. Porém, vale ressaltar que a pasta de carbono tem o 

inconveniente do aglutinante (substância orgânica) dissolver em solução contendo solvente 

orgânico e também problemas de reprodutibilidade de sinal devido a não obtenção da superfície 

idêntica à anterior [40].  

O EPC permite ainda a modificação interna do material eletródico, diferente do que 

ocorre com os eletrodos sólidos convencionais [44]. Devido à modificação interna, surge a 

expressão eletrodo modificado, para se referir aos eletrodos que possuem algum tipo de espécie 

(agente modificador) quimicamente ativa propositalmente inserida na superfície ou interior da 

pasta [45]. 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 aglutinante. O uso de 

modificador vem ganhando destaque, principalmente pelo fato dela possuir grande facilidade 

na preparação e ampla possibilidade de promover a melhoria na sensibilidade e/ou seletividade 

do EPC [45]. 
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1.3 Eletrodeposição de metais  
 

O processo de eletrodeposição envolve a formação de uma camada metálica, óxido 

metálico ou filme orgânico sobre um substrato por meio de processo eletroquímico [46-50]. 

Esta camada eletrodepositada visa conferir diferentes propriedades físicas e químicas à 

superfície do substrato, tais como: resistência mecânica; resistência química à corrosão; boa 

condutividade térmica e elétrica e/ou decorativa. Como características da deposição 

eletroquímica (eletrodeposição) tem-se o controle da: espessura do depósito; composição 

química do depósito; características das fases depositadas etc. A eletrodeposição também é 

empregada nos processos de extração de metais [46]. 

A maioria dos processos de eletrodeposição de metais é realizada a partir de soluções 

aquosas [47-56] que apresentam algumas vantagens, como: baixo custo do solvente, não é 

inflamável, alta solubilidade dos eletrólitos, alta condutividade elétrica e elevado coeficiente de 

difusão dos íons metálicos. Porém, o uso de água como solvente apresenta algumas 

desvantagens, como é o caso da pequena janela de potencial em que se tem a redução e oxidação 

da água, que leva ao desprendimento de gases hidrogênio e oxigênio, respectivamente, ou em 

muitos casos a processo de passivação por formação de filmes de óxidos (obs.: desvantagem 

quando este não for o objetivo). Ainda, com relação à reação de desprendimento de gás 

hidrogênio (RDH), este processo pode afetar as propriedades do eletrodepósito e diminuir o 

rendimento da reação de deposição, principalmente para os processos de deposição de metais 

menos nobres (Ni, Zn, Co, Fe etc.) que necessitam de potenciais mais negativos que o da RDH. 

Outro parâmetro que exerce influência sobre as características do eletrodepósito é a composição 

da solução. Neste sentido, além do íon(s) metálico(s) que se deseja(m) eletrodepositar, uma 

solução pode conter diferentes substâncias, denominadas de aditivos [46-56]. Tais aditivos 

podem atuar como: agente complexante, abrilhantador, nivelador do deposito, redutor de 
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tamanho de grão ou incorporar ao depósito. Outro efeito importante é a alteração no 

sobrepotencial para o desprendimento de gás hidrogênio. Quando o aditivo químico atua como 

agente complexante dos íons metálicos, ocorre um aumento na estabilidade química da solução 

e também faz com que o potencial de deposição do metal seja mais negativo, o que contribui, 

em geral, para melhora na qualidade dos depósitos (boa uniformidade da camada, recobrimento 

total do substrato, bom nivelamento etc.). O agente complexante mais utilizado é o cianeto de 

potássio (KCN), porém este é altamente tóxico e seus banhos de eletrodeposição são de difícil 

manutenção [46-47].   

1.4 Química do ouro 
 

O ouro é um metal nobre e raro, geralmente encontrado na natureza em compostos 

como a aurostibite (AuSb2) e telureto (AuTe2). É um elemento praticamente inerte nas 

condições terrestres, não sendo afetado por pressões e temperaturas elevadas, nem pela maioria 

dos ácidos, porém pode ser dissolvido facilmente por uma mistura de ácido clorídrico e nítrico 

(água régia) [57-61].  

O ouro é um elemento pouco ativo quimicamente, mesmo assim é possível encontrar 

compostos que apresentam dois estado de oxidação principais, são eles o auroso (Au+) e o 

áurico (Au3+) que formam complexos solúveis, tais como [Au(CN)2]
-
, [AuCl2]

-, [Au(OH)4]
- e 

[AuCl4]
-. O ouro possui um caráter anfótero (que assume caráter ácido ou básico diante da 

condição exposta) e tanto a forma monovalente como a trivalente pode ser facilmente reduzido 

a ouro metálico. Em termos de estabilidade química o ouro (III) é o estado de oxidação mais 

comum e estável para o ouro [57-62]. 

Algumas das propriedades desse metal estão associadas à boa condutividade elétrica, 

estabilidade química, resistência a oxidação, sulfatação etc. Além disso, o ouro possui 

propriedades mecânicas (alta ductilidade, baixa dureza, etc.) adequadas para aplicações elétrica, 
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contudo apresenta a desvantagem devido ao seu preço relativamente alto [57-62]. 

1.5 Eletrodeposição de ouro 
 

A eletrodeposição de ouro é tradicionalmente obtida em banhos cianídricos, alcalinos, 

ácidos ou neutros. A taxa de deposição obtidos nestas soluções são mais elevadas do que as 

obtidas em banhos não cianídricas [63]. O poder complexante dos íons cianeto resulta em 

compostos com alta estabilidade, solubilidade, resistência a hidrólise, oxidação etc. [64]. 

Porém, este banho apresenta o inconveniente da toxicidade e por este motivo alguns trabalhos 

têm utilizado outros banhos para substituir o cianeto, tais como: banho de sulfito, banho de 

tiossulfato, banho de tiossulfato-sulfito, banho de tioureia e banho de ácido ascórbico [65]. 

Atualmente há um crescente interesse na obtenção de filmes e nanopartículas de ouro 

para uma gama de aplicações, tais como: dispositivos eletrônicos, catalisadores, biossensores, 

sensores eletroquímicos etc. No caso de sensores eletroquímicos, a composição da solução de 

eletrodeposição é um importante parâmetro a ser estudado, pois, esta pode conferir uma 

determinada morfologia ao eletrodepósito e consequentemente proporcionar uma determinada 

propriedade eletroquímica ao dispositivos [67]. 

A Tab. 1 apresenta algumas composições típicas de banhos de eletrodeposição, 

substratos onde foi realizado a deposição, técnicas de deposição e características físicas dos 

depósitos de alguns trabalhos que realizaram a eletrodeposição de ouro. 
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TABELA 1: Alguns banhos para eletrodeposição de ouro. 

Banho de 

eletrodeposição 

Substrato Técnica de 

deposição 

Características 

dos depósitos 

Ref. 

KAuCl4 e 

HClO4 

Carbono 

vítreo  

Deposição 

potenciostática 

Np de ouro de 

tamanho uniforme 

[68]  

HAuCl4, H2SO4 

e Cisteína 

Eletrodo de 

platina 

Deposição 

potenciostática 

Np de 10 a 40 nm [69] 

HAuCl4, 

K2HPO4, 

Na2SO3 e 

EDTA 

Óxido de índio 

dopado com 

estanho 

Cronopotenciometria 

 

Np de 270 ±50 nm  [70] 

HAuCl4 GCE Voltametria cíclica Np de 80 nm [71] 

HAuCl4 e 

NaNO3 

Carbono 

vítreo  

Voltametria cíclica Np de 36 ±13 nm [72] 

 

1.6 Uso de filmes de eletrodepósitos em EPC 
 

A eletrodeposição de metais: ouro [73-77] bismuto [78, 79], paládio [80-82], 

antimônio [83, 84], prata [85] etc. tem sido muito empregada na modificação de EPC. Na 

literatura é observado inúmeros trabalhos que relatam diferentes metodologias para obtenção 

de eletrodepósitos. Porém, a eletrodeposição é realizada apenas nas placas de carbono que estão 

com a superfície exposta na solução de eletrodeposição, sendo que internamente não ocorre a 

formação de eletrodepósito [73-85]. 

De Sá e colaboradores realizaram a eletrodeposição de ouro a partir da solução de 

HAuCl4.3H2O e 1-butil-1-metil-pirrolidínio dicianameto. O filme fino de ouro foi obtido por 

eletrodeposição em substratos de níquel sob controle a um potencial constante de -1,0 V em 

temperaturas de 293 a 353 K e tempos de deposição de 1500 e 4500 s. Os filmes preparados na 

temperatura de 293 e 333 K apresentaram uma estrutura nanocristalina com tamanho de 

partículas variando de 9 a 15 nm. Para uma temperatura maior (353 K) foi observado estrutura 
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dendríticas. Para o tempo de deposição mais longo (4.500 s) foi observado uma estrutura 

globular. Foi observado também que a espessura dos filmes aumentava com o aumento da 

temperatura de deposição e que os depósitos obtidos na solução de HAuCl4.3H2O e 1-butil-1-

metil-pirrolidínio dicianameto apresentam estrutura mais fina do que os depositados a partir de 

soluções aquosas [86]. 

Luo e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono modificado com 

filme de bismuto para a determinação de nitrobenzeno na presença de brometo de 

cetiltrimetilamónio. A deposição foi realizada em solução tampão de acetato pH 4,5 com 

Bi(NO3)3.5H2O. O eletrodo apresentou uma resposta linear na faixa de concentração de             

1,0 × 10-6 a 1,0 × 10-4 mol L-1 e um limite de detecção de 8,5 × 10-7 mol L-1 [87]. 

Tesarova e colaboradores produziram um eletrodo de pasta de carbono modificado 

com filme de antimônio para determinar traços de metais pesados. A eletrodeposição foi 

realizada em solução de ácido clorídrico contendo Sb(II). O eletrodo proposto apresentou alta 

linearidade num faixa de concentração de 5 a 50 µg L-1 e limite de detecção de 0,8 µg L-1 para 

o cádmio(II) e 0,2 µg L-1 para o chumbo(II) em amostra de água natural [88]. 

Svancara e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono revestido 

com filme de ouro para a determinação voltamétrica de mercúrio em amostra de água. A 

eletrodeposição do filme de ouro foi realizada a partir de uma solução contendo HNO3, KCl e 

HAuCl4. O eletrodo apresentou uma resposta numa faixa linear de concentração de 1,0 × 10-9 a 

2,5 × 10-7 mol L-1 e um limite de detecção abaixo de 2,5 × 10-7 mol L-1 [89].  

Farahi e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono modificada 

com partículas de prata eletrodepositadas para a determinação do herbicida paraquat® em frutas 

citricas. A deposição eletroquímica foi realizada em solução de Britton-Robinson e AgNO3 

utilizando voltametria cíclica. O eletrodo apresentou resposta linear na faixa de concentração 

de 1,0 × 10-7 a 1,0 × 10-3 mol L-1 e limite de detecção de 2,01 × 10-8 mol L-1 [90]. 
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Atta e colaboradores construíram um eletrodo de pasta de carbono com a superfície 

modificada com eletrodepósitos de ouro para determinação eletroquímica de morfina. Para a 

eletrodeposição o EPC foi imerso em solução de HAuCl4 com KNO3 e aplicado um potencial 

constante em -0,4V por 400 s. O eletrodo proposto apresentou uma faixa linear de concentração 

de 4,0 × 10-7 a 2,0 × 10-4 mol L-1 e limite de detecção de 4,21 × 10-9 mol L-1 [91]. 

Dey e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono revestido com 

nanopartículas de ouro eletrodepositado para a determinação eletroquímica de melamina. A 

modificação do EPC com nanopartículas foi realizada em solução de cloreto áurico pelo método 

da deposição potenciostática realizada no potencial de -0,300V por 300 s. O eletrodo apresentou 

um limite de detecção abaixo de 0,43 × 10-6 mol L-1 [92].  

Ardakani e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono modificado 

com nanopartículas de ouro eletrodepositado para a detecção da síntese e hibridização do DNA. 

A modificação do EPC com nanopartículas eletrodepositada por voltametria cíclica (velocidade 

de varredura de 60 mV/s) em solução de Na2SO4 e HAuCl4 [93]. 

Desse modo, verifica-se que não existem trabalhos que usem eletrodepósitos de metais 

como modificadores internos, dispersos dentro da pasta. Neste sentido, o presente trabalho 

visou investigar o processo de eletrodeposição de ouro dentro de uma pasta de carbono de forma 

a obter o pó de grafite recoberto por ouro disperso em um determinado volume de pasta de 

carbono. A grande vantagem em ser utilizado um pó de grafite recoberto com eletrodepósito 

para o preparo do EPC é que se obtém um volume de pasta modificada, permitindo a renovação 

de superfície do EPC por simples polimento, diminuindo os problemas de reprodutibilidade e 

permitindo um maior número de análises. 
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1.7 Determinação de dopamina 
 

 A dopamina (DA) (Fig. 3) é uma das três catecolaminas que ocorrem naturalmente e 

que desempenha um importante papel como neurotransmissor no sistema nervoso central, renal, 

hormonal e cardiovascular. Os baixos níveis de dopamina podem provocar desordens cerebral 

tais como: esquizofrenia [94], doença de Parkinson [95] e mal de Alzheimer [96].  

 

FIGURA 3: Fórmula estrutural da dopamina  

 

Atualmente, é observado na literatura o grande interesse em desenvolver métodos 

analíticos para a determinação de dopamina em amostras biológicas e farmacêuticas [97]. Desta 

forma, diferentes métodos têm sido descritos na literatura para quantificação de dopamina: 

cromatografia [98], espectrofotometria [99] e eletroanalítica [100]. Dentre estas, as técnicas 

eletroanalíticas têm apresentado vantagens como: baixo custo, alta sensibilidade e baixo tempo 

de análise quando comparadas aos métodos espectrofotométricos. Em uma análise 

eletroanalítica, dependendo do tipo de eletrodo, a oxidação de DA e AA ocorre em potenciais 

bem próximos, provocando a sobreposição da resposta voltamétrica e dificultando a 

descriminação de cada composto. Por este motivo, alguns trabalhos vêm descrevendo métodos 

eletroanalíticos para a determinação de DA na presença de AA. Estes métodos se baseiam na 

modificação do eletrodo com algum agente modificador: compostos orgânicos, inorgânicos, 

óxidos metálicos, enzima, polímeros e metais. Os metais, principalmente os nobres como o 

ouro, tem ganhado muita atenção, sobretudo as partículas nanoestruturadas. As nanopartículas 

de ouro exibem interessantes propriedades elétricas, catalíticas e químicas, podendo ser 

aplicados em sensores eletroquímicos e biossensores [101]. 
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Wang e colaboradores desenvolveram um eletrodo de carbono vítreo modificado com 

oxido de grafeno reduzido e nanopartículas de ouro para a determinação simultânea de ácido 

ascórbico, dopamina e ácido úrico. O eletrodo modificado apresentou excelente seletividade e 

sensibilidade para a detecção. O eletrodo também mostrou baixos limites de detecção,                

5,1 ×10-5 mol L-1, 1,4 ×10-6 mol L-1 e 1,8 ×10-6 mol L-1 para ácido ascórbico, dopamina e ácido 

úrico, respectivamente [102]. 

Tsai e colaboradores desenvolveram um eletrodo de disco de ouro modificado com 

ouro nanodendritico recoberta por uma monocamada aniônica (ácido 8-mercaptooctanoico) 

auto organizada para detecção seletiva de dopamina em urina. O eletrodo proposto apresentou 

um limite de detecção de 20 nmol L-1. Além disso, o eletrodo apresentou resultados satisfatório 

para sensibilidade e reprodutibilidade na detecção de dopamina em urina não diluída [103]. 

Li e Lin desenvolveram um eletrodo de carbono vítreo modificado com polipirrol 

superoxidado e nanocluster de ouro para a determinação simultânea de dopamina e serotonina. 

A linearidade da resposta foi obtida na faixa de 7,0 ×10-9 mol L-1 a 2,2 ×10-6 mol L-1 com um 

limite de detecção de 1,0×10-9 mol L-1 para serotonina e uma resposta linear de                                       

7,5 × 10-8 mol L-1 a 2,0 × 10-5 mol L-1 com limite de detecção de 1,5 × 10-8 mol L-1 para 

dopamina. O eletrodo proposto foi aplicado com sucesso para a determinação de dopamina e 

serotonina em soro sanguíneo humano [104]. 

Afraz e colaboradores desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono modificado 

com multicamadas de nanotubos de carbono/liquido iônico/nanoestruturas de ouro tipo couve 

flor para determinação simultânea de ácido ascórbico, dopamina e ácido úrico. O eletrodo 

proposto permitiu a determinação simultânea de ácido ascórbico, dopamina e ácido úrico com 

respostas lineares nas faixas de 0,3 a 285 µmol L-1 para o ácido ascórbico, 0,08 a 200 µmol L-1 

para a dopamina e 0,1 a 450 µmol L-1para o ácido úrico. Foi obtido também um limite de 

detecção de 120, 30 e 30 nmol L-1 para AA, DA e AU, respectivamente [105]. 
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1.8 Métodos de caracterização 

1.8.1 Voltametria cíclica 
 

A voltametria cíclica consiste basicamente na aplicação de uma variação de potencial 

linear na forma de uma onda triangular (Fig. 4 (a)). Como mostrado na Fig. 4 (a), um potencial 

inicial (Ei) é selecionado e varrido linearmente (varredura direta) a uma velocidade constante 

em função do tempo até alcançar um potencial final (Ef). Ao alcançar Ef, a direção da varredura 

é invertida em direção ao Ei ou outro valor de potencial pré-estabelecido (Ex). Este ciclo pode 

ser repetido quantas vezes forem necessárias, obtendo-se como resposta um gráfico de corrente 

versus potencial, denominado voltamograma cíclico (Fig. 4 (b)) [8, 9, 11, 12]. 

 

FIGURA 4: (a) Variação do potencial com o tempo. (b) Voltamograma cíclico para um sistema reversível [11]. 

Alguns dos parâmetros importantes que podem ser obtidos do voltamograma cíclico 

são: potencial de pico anódico (Epa); corrente de pico anódica (ipa); potencial de pico catódico 

(Epc) e corrente de pico catódica (ipc) (Fig. 4 (b)). A corrente de pico possui uma relação 

proporcional com a velocidade da reação de transferência de carga e com a concentração da 

espécie química em solução que sofre essa reação [8, 9, 11, 12]. 
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O estudo do voltamograma cíclico pode fornecer também informações sobre o 

comportamento eletroquímico da espécie química. A variação da velocidade de varredura de 

potencial é um método muito utilizado para obter parâmetros da reversibilidade do sistema 

eletroquímico, determinar processos pelo qual as espécies químicas chegam à superfície do 

eletrodo e identificar reações químicas acopladas. Um sistema eletroquímico pode ser 

considerado como tendo comportamento reversível, quase-reversível ou irreversível de acordo 

com alguns parâmetros observados [8, 9, 11, 12]. 

 

FIGURA 5: Voltamograma cíclico para um sistema: (a) reversível, (b) quase-reversível e (c) irreversível. 

Adaptado de Browson [103]. 

Para um sistema reversível (Fig. 5, Curva a), podem ser observadas algumas 

informações tais como: a corrente de pico é proporcional à raiz quadrada da velocidade de 

varredura, ou seja, ip α ν1/2; a corrente de pico é proporcional à concentração da espécie oxidada 

ou reduzida: (ip α C); o potencial de pico independe da velocidade de varredura; a razão das 

correntes de pico (ipa/ipc) é igual a 1, independente da velocidade de varredura etc [8, 9, 11, 12]. 

Para o sistema quase-reversível (Fig. 5, curva b), a equação de Nernst é 

aproximadamente satisfeita. Uma característica comum para este sistema é a separação 

crescente entre Epa e Epc à medida que o aumento da velocidade de varredura, ou seja, o valor 

de ∆Ep varia com o aumento da velocidade [8, 9, 11, 12]. 
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Já os sistemas considerados irreversíveis (Fig. 5 curva c) apesenta como característica 

a corrente controlada somente pela transferência de carga. Portanto, neste tipo de sistema, a 

velocidade de transferência de carga é lenta comparada com a velocidade de varredura e a 

concentração das espécies oxidadas e reduzidas não são funções apenas do potencial, com isso 

este sistema não segue a equação de Nernst. Nessas condições, os critérios que devem ser 

observados são: ausência de corrente de pico durante a varredura no sentido inverso, relação 

linear entre a corrente de pico e a raiz quadrada da velocidade de varredura, variação do 

potencial de pico com a velocidade de varredura etc. [8, 9, 11 12]. 

A Tab. 2 apresenta os principais parâmetros utilizados para classificação dos sistemas 

eletroquímicos em: reversível, quase reversível e irreversível. 

TABELA 2: Parâmetros voltamétricos de reversibilidade para sistemas eletroquímicos [8, 9, 11, 12]. 

Sistemas Reversíveis Sistemas Quase Reversíveis Sistemas Irreversíveis 

Presença de pico durante a 

varredura reversa  

Presença de pico durante 

a varredura reversa 

Ausência de pico durante a 

varredura reversa   

∆𝑬𝒑 =  𝑬𝒑
𝑨 −  𝑬𝒑

𝑪 = 
𝟓𝟗

𝒏
 𝒎𝑽 ∆𝑬𝒑 é > que 

59

𝑛
𝑚𝑉 Não se aplica 

∆𝑬𝒑 independente da ν ∆𝑬𝒑 aumenta com o 

aumento da ν 

Não se aplica 

|𝒊𝒑
𝑨/ 𝒊𝒑

𝑪  = 𝟏| |𝒊𝒑
𝑨/ 𝑖𝒑

𝑪  = 𝟏| Não se aplica 

𝒊𝒑 =  −(𝟐, 𝟔𝟗 × 𝟏𝟎𝟓)𝒏𝟑/𝟐𝒄𝒐
∞𝑫𝟏/𝟐𝒗𝟏/𝟐 

𝑖𝑝 aumenta com  𝑣
1

2 mas 

não proporcionalmente 

𝑖𝑝= − (2,99 × 105 )𝑛 (𝛼𝐶𝑛𝛼)1/2𝐶𝑜
∞𝐷𝑜

1/2
𝑣1/2 

∆𝐸𝑝: diferença de potencial de pico, Epa: potencial pico anódico; Epc: potencial de pico catódico; 𝑛: número de 

elétrons; ipa: corrente de pico anódica; ipa: corrente de pico catódica; 𝑣: velocidade de varredura; 𝐷: densidade de 

corrente; 𝑣: velocidade de varredura. 

 

 

A voltametria cíclica também tem um papel fundamental para a caracterização e 

diagnostico do processo de nucleação e crescimento dos depósitos metálicos na superfície de 
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um substrato (eletrodo). A formação dos núcleos pode ser obtida pela aplicação de um 

sobrepotencial. A nucleação pode ocorrer instantaneamente, onde todos os núcleos são 

formados imediatamente após a aplicação de um potencial apropriado ou de forma progressiva, 

onde os núcleos são formados continuamente [106-108].  

A nucleação de metais em diferentes substratos tem provocado grande interesse na 

eletroquímica devido a sua importância tecnológica. A cinética e o crescimento do primeiro 

núcleo metálico sobre um substrato são etapas que determinam as propriedades físico-químicas 

dos eletrodepósitos [106-108]. 

Na Fig. 6 é mostrado os voltamogramas cíclicos característicos para o processo de 

nucleação, onde observa-se um entrecruzamento entre os ramos de corrente catódica e anódica, 

denominado de “crossover” (Fig. 6(a)) e um aumento de corrente catódica na varredura reversa, 

denominado de “loop” de nucleação. Estes perfis voltamétricos são característicos para 

processos de formação de uma nova fase envolvendo nucleação [106-108]. 

 

FIGURA 6: Voltamograma cíclico obtido com EPC em solução aquosa de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1/                       

HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1 mostrando um: (a) entrecruzamento e (b) “loop” de nucleação. 

1.8.2 Planejamento fatorial 

Os métodos estatísticos de planejamento experimental tem se tornado uma importante 

ferramentas a favor da experimentação em química, pois, estes métodos fornecem com menor 

quantidade de experimentos, informações relevantes sobre as variáveis (ou fatores) que mais 



 

22 

 

influenciam o resultado de um determinado sistema estudado. Além disso, a utilização de 

planejamento fatorial possibilita a economia de tempo e de material quando comparado a 

experimentação realizados por tentativas [109-111]. 

O planejamento fatorial consiste basicamente na elaboração de experimentos para 

investigar um determinado sistema. Para isso, inicialmente é feita a escolha das variáveis e 

níveis a serem investigados, como também as respostas a serem avaliadas. Dentre os 

planejamentos fatoriais os do tipo 2k são os mais comuns. Segundo a representação 2k, tem-se 

que “k” é o número de variáveis e 2 o número de níveis escolhidos. Os níveis podem ser 

codificados como: nível baixo (-1) e nível alto (+1) [109-111].  

O planejamento fatorial pode ser dividido em planejamento fatorial completo ou 

fracionário. No planejamento fatorial completo são escolhidas de 2 a 4 variáveis e cada variável 

e estudada em dois níveis. Assim, em um planejamento fatorial completo 24
 são analisadas 

quatro variáveis (V1, V2, V3 e V4) em dois níveis. Com isso, pode ser realizados 16 

combinações possíveis de experimentos, conforme Tab. 3 [109]. 

TABELA 3: Configuração dos experimentos para o planejamento fatorial completo 24. 

Experimentos Variáveis  Resposta 

V1 V2 V3 V4 R 

1 -1 -1 -1 -1 X 

2 +1 -1 -1 -1 X 

3 -1 +1 -1 -1 X 

4 +1 +1 -1 -1 X 

5 -1 -1 +1 -1 X 

6 +1 -1 +1 -1 X 

7 -1 +1 +1 -1 X 

8 +1 +1 +1 -1 X 

9 -1 -1 -1 +1 X 

10 +1 -1 -1 +1 X 

11 -1 +1 -1 +1 X 

12 +1 +1 -1 +1 X 

13 -1 -1 +1 +1 X 

14 +1 -1 +1 +1 X 

15 -1 +1 +1 +1 X 

16 +1 +1 +1 +1 X 
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 Após a realização dos experimentos, a próxima etapa é identificar as variáveis mais 

importante. Para isso, são calculados os efeitos principais e também os de interação. Assim, é 

necessário calcular 15 efeitos: 4 efeitos principais para cada variável (1, 2, 3 e 4), 6 efeitos de 

interação de segunda ordem (12, 13, 14, 23, 24, 34), 4 efeitos de interação de terceira ordem 

(123, 124, 134, 234) e um efeito de interação de quarta ordem (1234). O cálculo destes efeitos 

são realizados subtraindo-se a média ( Y̅+) da resposta quando essa variável está no nível alto 

da média ( Y̅-) da resposta quando essa variável está no nível baixo. A Equação 1 mostra como 

é efetuado o cálculo dos efeitos [109].  

Efeito =  Y̅+ -  Y̅-                                            Equação 1 

No caso do cálculo dos efeitos de segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem é 

necessário identificar os níveis alto e baixo para estas interações. Como exemplo, no cálculo 

dos efeitos de segunda ordem (12), os níveis alto e baixo para essa interação são obtidos ao se 

multiplicar as colunas referentes às variáveis V1 e V2 (Tab. 3), os de terceira ordem (123) 

multiplicando-se as colunas V1, V2 e V3, os de quarta ordem (1234) multiplicando-se as 

colunas V1, V2, V3 e V4 e assim sucessivamente. Após a obtenção dos níveis da respectiva 

interação, o cálculo do efeito é realizado utilizando a Equação 1 [109]. 

Outra etapa importante é realizar a identificação da variável mais importante no 

sistema estudado. Uma alternativa para verificar melhor essa importância é verificar qual é a 

porcentagem que cada quadrado do efeitos exerce sobre a soma dos quadrados destes efeitos 

(análise de Pareto). Este cálculo é realizado utilizando-se a Equação 2 [109]. 

Porcentagem = (
Efeito

2

∑ Efeito
2) ×100                        Equação 2 

Sendo identificados as variáveis mais importantes, as demais podem ser descartadas 

do planejamento fatorial. Ao fazer isso, será nitidamente visualizado na matriz do planejamento 

fatorial que alguns experimentos terão condições experimentais idênticas a outros 
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experimentos. Neste caso, os dados poderão ser reorganizados de tal forma como se cada 

experimento tivesse sido realizado em réplicas. Com isso, torna-se possível calcular variância 

e desvio padrão experimental. No cálculo da variância experimental é necessário ponderar todas 

as variâncias dos grupos de experimentos. A Equação 3 mostra como é calculado a variância 

experimental [109]. 

Variância experimental = S2 = 
(G1S1

2
+ G2S2

2
+ G3S3

2
+ G4S4 

2 )

(G1+ G2+ G3+ G4)
                       Equação 3 

Onde;  

S1
2
 é a variância (S1

2)= 
∑ (X1− X̅)2n

i=1

n-1
 e  

G1 é o número de graus de liberdade. 

Sabendo-se a variância experimental é possível calcular também o desvio padrão 

experimental utilizando-se a equação 4. 

Desvio padrão experimental = S = √S
2
                                                  Equação 4 

Porém, o mais importante é determinar a variância de um efeito, nesse caso é utilizado 

a Equação 5: 

Variância de um efeito = ∑ ai
2 S2

n
                                                   Equação 5 

Onde:  

a é um coeficiente numérico para cada experimento (exemplo, se no planejamento 24
 

for descartado duas variáveis o novo planejamento se tornará um 22, ou seja, metade do 

planejamento original e portanto coeficiente igual a 
1

2
). 

S2
 é a variância experimental,  

n é o número de réplicas do experimento. 

A partir do cálculo da variância de um efeito é possível calcular também o desvio 

padrão de um efeito extraindo-se a raiz quadrada da variância experimental. 
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Quando se aumenta o número de variáveis o número de experimentos aumenta 

geometricamente. Nesse caso, pode ser utilizado o planejamento fatorial fracionário. A 

construção do planejamento fatorial fracionário é obtida a partir de em um planejamento fatorial 

completo. No planejamento fatorial fracionário 2k-b, tem-se que “k” é o número de variáveis, b 

é o tamanho da fração (1/2, 1/4 etc.) e 2 o número de níveis escolhidos [109]. 

No caso do planejamento fatorial no qual é estudado 5 variáveis, por exemplo, seria 

necessário realizar 36 experimentos, para se obter todas as condições experimentais possíveis. 

Porém esse estudo ficaria muito dispendioso. Neste caso é mais conveniente realizar um 

planejamento fatorial fracionário 25-1 no qual é realizado apenas 16 experimentos, ou seja a 

metade do planejamento completo. Neste tipo de planejamento a condição experimental da 

variável 5 é estabelecida multiplicando as colunas correspondentes as variáveis V1, V2, V3 e 

V4 (Tab. 4). Com isso, a variável 5 será igual ao efeito de interação de quarta ordem 1234, ou 

seja, o efeito da variável 5 estará confundido com o efeito de interação 1234 [109]. 

TABELA 4: Matriz para o planejamento fatorial fracionário 25-1. 

Experimentos Variáveis  Resposta 

V1 V2 V3 V4 

 

V5  R 

1 -1 -1 -1 -1 1 X 

2 +1 -1 -1 -1 -1 X 

3 -1 +1 -1 -1 -1 X 

4 +1 +1 -1 -1 1 X 

5 -1 -1 +1 -1 -1 X 

6 +1 -1 +1 -1 1 X 

7 -1 +1 +1 -1 1 X 

8 +1 +1 +1 -1 -1 X 

9 -1 -1 -1 +1 -1 X 

10 +1 -1 -1 +1 1 X 

11 -1 +1 -1 +1 1 X 

12 +1 +1 -1 +1 -1 X 

13 -1 -1 +1 +1 1 X 

14 +1 -1 +1 +1 -1 X 

15 -1 +1 +1 +1 -1 X 

16 +1 +1 +1 +1 1 X 
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Para o planejamento fatorial fracionário, a interpretação dos resultados, ou seja, a 

determinação dos efeitos principais e dos efeitos de interação é realizado utilizando-se o mesmo 

procedimento e as mesmas equações utilizadas no planejamento fatorial completo [109-111]. 

Portanto, tem sido observado na literatura o uso de planejamento fatorial como 

ferramenta para otimização de sistemas eletroquímicos [109-111].  

Skeika et al., utilizaram planejamento fatorial 23 para otimização das condições de 

preparação de eletrodos à base de carbono cerâmico. Neste estudo, foi investigado a influência 

do tipo de precursor, a proporção grafite/precursor e a quantidade de catalisador sobre as 

respostas: razão entre corrente e variação de potencial. A performance do eletrodo foi estudada 

em solução de ferrocianeto de potássio. O tratamento estatístico evidenciou que os três fatores 

estudados tem influência sobre a razão da corrente de pico e a diferencia de potencial [110]. 

Scotti et al., utilizaram um planejamento fatorial completo 24 para investigar o 

comportamento eletroquímico do azul de metileno imobilizado na superfície dos materiais 

celulose e sol-gel, ambos modificados com dióxido de titânio e incorporados em eletrodos de 

pasta de carbono. Na otimização deste sistema foram investigados o tipo de superfície de 

material modificado, a concentração do eletrólito, o pH e a velocidade de varredura sobre as 

respostas: razão entre corrente (ipa/ipc) e variação de potencial (ΔEp = Epa – Epc). O estudo 

revelou que o pH não está envolvido em qualquer efeito importante [111]. 

 

1.8.3 Microscópia eletrônica de varredura 
 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento muito importante 

em atividades de pesquisa. Sua importância está na a capacidade de fornecer informações sobre 

as características microestruturais de diferentes tipos de materiais. Além disso, o equipamento 

fornece imagem com aparência tridimensional com resolução de até 1 nm. Sua utilização é 
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bastante empregada em biologia, odontologia, metalurgia, física, geologia, medicina e química 

[112, 113].  

A microscopia eletrônica de varredura consiste em bombardear a superfície da amostra 

com um feixe de elétrons. Alguns equipamentos utilizam filamento de tungstênio com fonte de 

elétrons. O feixe é acelerado pela diferença de potencial criada entre o filamento e o ânodo que 

em seguida é focalizado sobre a amostra por uma série de lentes eletromagnéticas. A interação 

desse feixe com a superfície da amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletadas pelo 

detector e convertida em sinal que é utilizado para modular o brilho do monitor e formar a 

imagem. Os sinais utilizado para gerar a imagem são provenientes dos elétrons secundários, 

elétrons retroespalhados, elétrons transmitidos, luz, raios-X e elétrons Auger [112, 113]. 

1.8.4 Microscópia eletrônica de transmissão  
 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é uma ferramenta muito importante 

para caracterização de nanopartículas, pois permite a observação do tamanho, da dispersão e da 

forma dos nanomateriais [114]. Neste equipamento um feixe de elétrons é emitido por um 

canhão de elétrons passando por um conjunto de lentes eletromagnéticas que focaliza o feixe 

na amostra. Ao interagir com a amostra, o feixe pode passar pela amostra diretamente ou pode 

ser espalhado, dependendo da composição elementar e da espessura do material. Os feixes 

resultantes da interação com a amostra são focalizados pela lente objetiva até atingir uma tela 

fluorescente, câmera CCD ou filme fotográfico, onde se forma a imagem. A imagem no MET 

está associada com a diferença de contraste dos elétrons que atravessam a amostra. Esta 

diferença é devida a quatro fenômenos distintos: diferença de espessura, diferença de massa, 

constante de fase (estruturas distintas) e diferença entre o feixe difratado e o transmitido 

(contraste de difração) [115].  
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1.8.5 Difração de raios X 
 

Os raios X foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen em 1895 

quando estudava os raios catódicos. O nome “raios X” foi atribuído por não se conhecer a 

natureza desses raios, tempos depois esta radiação passou a ser bastante estudada e suas 

principais propriedades foram identificadas. A partir de então, Röntgen sugeriu que essa 

radiação se tratava de ondas eletromagnéticas [116].   

Os raios X podem ser produzidos fazendo com que elétrons de alta energia, gerado no 

cátodo do tubo catódico, colida com um alvo metálico (ânodo). Quando esses elétrons de alta 

energia cinética colidem com elétrons da camada mais internas do elemento alvo, este elétron 

é liberado na forma de fotoelétron, fazendo com que haja uma vacância nessa camada. Elétrons 

das camadas mais externas do elemento podem preencher esta vacância liberando assim energia 

na forma de raios X. Esta energia por sua vez corresponde à diferença de energia entre as duas 

camadas [116, 117]. 

A difração de raios X é um fenômeno de espalhamento da radiação quando esta 

interage com os elétrons do átomo da amostra. Assim, quando um feixe de raios X 

monocromáticos incide sobre um material cristalino (material onde os átomos estão 

regularmente espaçados) os elétrons destes átomos serão excitados pela radiação tornando-se 

uma fonte de ondas eletromagnéticas com a mesma frequência e comprimento de onda do feixe 

incidente [116, 117]. Estes elétrons vibrando emitirão raios X em todas as direções com a 

mesma frequência do feixe incidente. O fenômeno de difração de raios X ocorre segundo a Lei 

de Bragg (Equação 6), que estabelece uma relação entre o ângulo de difração e a distância entre 

os planos cristalinos que a originam, sendo este característico para cada fase cristalina [116, 

117]: 
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nλ = 2dsenoθ Equação 6 

Onde, n é a ordem de difração e é indicado por um número inteiro  ,...3,2,1n   é 

comprimento da radiação incidente em Angstrom (Å), d é distância interplanar, θ é o ângulo de 

incidência ou reflexão do feixe incidente, os quais são medidos entre o feixe incidente e os 

planos cristalinos [116, 117]. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 

Desenvolver um eletrodo de pasta de carbono modificado com eletrodepósito de ouro 

obtido in situ, isto é, realizar a eletrodeposição diretamente dentro da pasta de carbono. 

Investigar o processo de oxidação da dopamina com uso do eletrodo de pasta de carbono 

modificado com eletrodepósito de ouro. 

2.2 Objetivo Específico 
 

- Desenvolver um eletrodo de pasta de carbono modificado com ouro eletrodepositado 

in situ (EPCM); 

- Caracterizar eletroquimicamente o processo de eletrodeposição do ouro na pasta de 

carbono; 

- Caracterizar a morfologia e estrutura físicas do EPC modificado com ouro 

eletrodepositado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET) e Espectroscopia de Difração de Raios X (DRX); 

- Investigar o processo de oxidação e redução de dopamina sobre o EPCM modificado 

por ouro eletrodepositado; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Obtenção da pasta de carbono modificada 
 

Inicialmente preparou-se o pó de grafite contendo o modificador disperso. Como 

modificadores foram utilizados NaCl (Proquímios ®) e HAuCl4.3H2O (Synth). Para tanto, estes 

compostos foram dissolvidos em água destilada em um béquer, seguido pela adição de pó de 

grafite (Dinâmica ®, granulometria < 50 μm) sob agitação mecânica. Esta mistura foi colocada 

para aquecimento em Banho Maria com agitação por ultrassom até a completa evaporação do 

solvente. Tal procedimento visou garantir uma dispersão mais uniforme destes compostos no 

pó de grafite. Os pós de grafite com modificadores em concentrações menores foram obtidos 

por meio de diluições. 

A pasta de carbono oleosa sem modificador (PC) e com modificador (PCM) foram 

obtidas pela trituração do pó de grafite (sem e com modificador) e óleo mineral (Isofar ®) em 

almofariz de ágata, com proporção em massa entre pó/óleo de 70%/30% (ou 78%/22%, quando 

especificado). A pasta de carbono aquosa (pó de grafite + água) foi obtida pela trituração do pó 

de grafite (sem e com modificador) com água destilada, com proporção em massa entre pó/água 

de 70%/30% (ou 78%/22%, quando especificado) [118]. 

O eletrodo de pasta de carbono (EPC) e o eletrodo de pasta de carbono modificado 

(EPCM), foram construídos em seringas de polipropileno com contato elétrico feito por um fio 

de cobre. A extremidade do fio dentro da seringa foi recoberta com uma camada de pasta de 

carbono não modificada para evitar a eletrodeposição do ouro sobre o cobre. Sobre esta camada 

foi inserido a pasta de carbono ou pasta de carbono modificada (Fig.7). Após a inserção da 

pasta de carbono modificada foi realizado polimento da superfície com papel manteiga até obter 

uma superfície plana e lisa. A parte do dispositivo contendo a pasta foi protegida e deixada em 

repouso por no mínimo 24 horas, para melhor estabilização [118].   
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FIGURA 7: Esquema da montagem de um eletrodo de pasta de carbono modificado [118]. 

 

3.2 Soluções de estudo 

 

Todas as soluções utilizadas para estudos eletroquímicos foram preparadas com água 

destilada e a composição de cada solução está listada na Tab. 5. 

TABELA 5: Composições das soluções eletrolíticas e de eletrodeposição 

 Composição das soluções 

Soluções eletrolíticas NaCl 1,00 mol L-1 ou NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 

Soluções de eletrodeposição NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1  

NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / glicerol: 1,00 × 10-3 mol L-1,  

1,00 × 10-3 mol L-1 e 1,00 × 10-1 mol L-1  

 

NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1/glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1/HAuCl4: 

1,00 × 10-6 mol L-1, 5,00 × 10-6 mol L-1, 1,00 × 10-5 mol L-1,  

5,00 × 10-5 mol L-1, 1,00 × 10-4 mol L-1, 5,00 × 10-4 mol L-1,  

7,00 × 10-4 mol L-1 e 1,00 × 10-3 mol L-1 

 

Soluções para o 

levantamento da curva de 

calibração. 

NaCl 0,10 mol L-1 + 

Na2S2O5 4,00 × 10-4 mol L-1 

+ DA na concentração de: 

 

1,03 × 10-9 mol L-1, 4,09 × 10-9 mol L-1, 7,15 × 10-9 mol L-1, 

1,02 × 10-8 mol L-1, 3,99 × 10-8 mol L-1, 6,91 × 10-8 mol L-1, 

9,86 × 10-8 mol L-1, 1,27 × 10-7 mol L-1, 4,26 × 10-7 mol L-1, 

7,25 × 10-7 mol L-1, 1,02 × 10-6 mol L-1, 3,92 × 10-6 mol L-1, 

6,77 × 10-6 mol L-1, 9,58 × 10-6 mol L-1, 3,88 × 10-5 mol L-1, 

6,80 × 10-5 mol L-1, 9,71 × 10-5 mol L-1, 3,80 × 10-4 mol L-1, 

6,59 × 10-4 mol L-1, 9,33 × 10-4 mol L-1 

 



 

32 

 

3.3 Planejamento fatorial 
 

Aplicou-se planejamento fatorial para verificar quais variáveis de eletrodeposição 

afetariam o sinal analítico em solução aquosa de ferrocianeto de potássio e dopamina. Os 

parâmetros de eletrodeposição investigados foram: concentração de HAuCl4, adição de glicerol, 

potencial de deposição, carga de deposição e espessura da pasta de carbono modificada. Estas 

variáveis foram analisadas em dois níveis: nível baixo (codificado como -1) e nível alto 

(codificado como +1). Após a eletrodeposição, a pasta de carbono (pó de grafite + aglutinante) 

foi lavada (exceto o EPC modificado com filme de ouro que foi utilizado sem a lavagem) e 

utilizada para preparar um novo eletrodo. Estes novos eletrodos foram utilizados para estudar 

o perfil voltamétrico para oxidação/redução de íon ferrocianeto. Neste estudo foi analisada a 

razão da corrente de pico catódico e anódico (ipa/ipc) e a diferença de potencial de pico catódico 

e anodico (ΔE). 

Investigou-se também como que as variáveis de eletrodeposição de ouro sobre pó de 

grafite obtido dentro da pasta oleosa afetam a resposta voltamétrica para oxidação de dopamina. 

Neste caso, aplicou-se planejamento fatorial para avaliar as variáveis de eletrodeposição: 

concentração de HAuCl4, porcentagem de pó de grafite e óleo mineral, potencial de deposição, 

carga de deposição e espessura da PCM como também algumas variáveis da solução contendo 

dopamina: composição da solução (NaCl ou PBS) e metabissulfito de sódio. Estas variáveis 

também foram analisadas em dois níveis distintos: nível baixo (codificado como -1) e nível alto 

(codificado como +1). Após a deposição, a pasta de carbono (pó de grafite + aglutinante) foi 

lavada e utilizada para preparar um novo eletrodo. Estes novos eletrodos foram utilizado para 

estudar o perfil voltamétrico para oxidação de dopamina. Neste estudo foi analisada a 

intensidade corrente anódica (ipa) e o deslocamento do potencial anódico (Ea). 
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3.4 Estudos voltamétricos 
 

O estudo voltamétrico foi realizada em célula eletroquímica contendo três eletrodos: 

eletrodo de referência de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl); contra eletrodo (fio de platina) e 

eletrodo de trabalho (EPC e EPCM). As soluções eletrolíticas foram obtidas com os sais de 

NaCl (Proquímios) na concentração de 0,10 mol L-1 e 1,00 mol L-1, sendo esta última a mais 

utilizada. 

O processo de eletrodeposição foi investigado por voltamétria cíclica, empregando-se 

um potenciostato/galvanostato IVIUM modelo Compactstat 800 mA/10V. O processo de 

eletrodeposição foi inicialmente investigado em solução contendo NaCl/HAuCl4 com e sem 

glicerol. A caracterização eletroquímica dos eletrodos formados com pó de grafite/óleo mineral 

e pó de grafite/solução aquosa foi feita investigando-se: diferentes concentrações de ouro na 

PC com NaCl; diferentes espessuras de PCM; diferentes sobreposições de PC sobre a PCM 

(massa morta); diferentes velocidades de varredura e diferentes potenciais de corte catódico. 

 

3.5 Caracterização morfológica e estrutural do eletrodepósito 
 

A caracterização morfológica do eletrodepósito foi realizada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET), utilizando-se 

um microscópio de detecção por elétrons retroespalhados modelo JSM IT 300 (JEOL ®) de 

baixo vácuo e microscópio eletrônico de transmissão modelo JEM-2100 (JEOL ®) equipado 

com EDS Thermo scientific, respectivamente.  As medidas de MEV e MET foram realizadas 

nas amostras retiradas dos EPCs modificado com filme de ouro e dos EPCMs-oleosos e 

aquosos. O óleo da pasta de carbono teve que ser retirado para não causar danos ao microscópio. 

Neste sentido, foi necessário realizar a lavagem da pasta de carbono. Para isso, retirou-se de 

cada eletrodo a pasta contendo eletrodepósito e lavou-se com: etanol (Synth®), solução                 
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1,00 × 10-3 mol L-1 de NH4OH (Synth®) e água destilada. O processo de lavagem foi realizado 

utilizando-se o processo de centrifugação. Cada amostra foi lavada 8 vezes, após a última 

lavagem, as amostras foram deixadas para secar na estufa a 80°C durante 4 h e 30 min [118]. 

O pó de grafite recoberto com o eletrodepósito de ouro, obtido nesse processo, foi então 

utilizado nas análise de MEV e MET. 

A caracterização estrutural do eletrodepósito de ouro no EPCM(oleoso) foi realizada por 

difração de raios X (alta resolução) no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS). Foi 

utilizado a linha de luz D12A–XRD1 com monocromador duplo cristal de Si (λ = 1,033 Å) nas 

seguintes condições de operação: tensão de 5 keV a 15 keV, ângulo 2θ de 2º a 120º e passos de 

0,004º por segundo. A amostra foi retirada do EPCM (5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC) e 

lavada seguindo o mesmo procedimento de lavagem anterior. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O estudo do processo de eletrodeposição de ouro tem sido investigado tanto em uma 

pasta de carbono contendo óleo mineral (pó de grafite + óleo) quanto solução aquosa (pó de 

grafite + solução aquosa), ambas contendo NaCl e HAuCl4, de tal modo a permitir a obtenção 

de um pó de grafite recoberto por ouro eletrodepositado. Assim, os resultados apresentados a 

seguir referem-se a eletrodeposição de ouro nestes dois sistemas. No sistema aquoso tem sido 

investigado também o uso de glicerol como aditivo. 

4.1 Química da solução 
 

Uma das primeiras etapas na investigação do processo de eletrodeposição é o 

conhecimento a respeito da química da solução de eletrodeposição. No caso da PC formada em 

óleo mineral, espera-se que o íon ouro(III) esteja na forma de AuCl4
-, pois o óleo mineral é 

constituído por hidrocarbonetos saturados que não apresentam capacidade de complexação de 
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metais. Por outro lado, em solução aquosa contendo glicerol (Fig. 8), este apresenta 

agrupamentos OH que podem atuar como base de Lewis e complexar os íons Au(III). Neste 

sentido, a espectrometria de absorção molecular no UV-Vis foi utilizada para investigar a 

possibilidade de formação de complexo entre o glicerol e o íon ouro(III). A complexação 

aumenta a estabilidade química da solução e faz com que o potencial de deposição do metal 

seja mais negativo, o que contribui, em geral, para melhorar a qualidade dos depósitos [46-50]. 

Outra função do aditivo é o de adsorver na superfície do eletrodo e sobre os primeiros núcleos 

de depósito contribuindo para o nivelamento do depósito [46-50]. 

 

 

FIGURA 8: Fórmula molecular do glicerol. 

A Fig. 9 mostra o espectro de absorção molecular no UV/Vis para a solução aquosa de 

HAuCl4 com diferentes concentrações de glicerol, mantendo-se as relações em quantidade de 

matéria entre HAuCl4:glicerol de 1:1, 1:10 e 1:100. Os espectros apresentaram uma banda de 

absorção intensa em 224 nm e outra banda de absorção em 310 nm, as quais estão relacionadas 

ao íon AuCl4
- [119]. Conforme apresentado na Fig. 9, ao adicionar diferentes quantidades de 

glicerol, não se observou alteração significativa nas regiões de absorção do íon AuCl4
-, 

indicando com isso que o glicerol não altera a complexação de íon ouro(III). Com este resultado 

espera-se que o glicerol contribua com o processo de eletrodeposição de ouro atuando como 

agente abrilhantador e nivelador por meio da adsorção no substrato de pó de grafite. 
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FIGURA 9: Espectro de absorção molecular no UV-Vis para soluções aquosas: NaCl 1,40 × 10-2 mol L-1/                             

HAuCl4 1,40 × 10-4 mol L-1: (—) 0,00 glicerol; (– – –) glicerol 1,40 × 10-4 mol L-1;                                                                    

(• • •) glicerol 1,40 × 10-3 mol L-1 e (– • –) Glicerol 1,40 × 10-2 mol L-1.  

4.2 Processo de eletrodeposição de ouro 
 

4.2.1 EPC em solução aquosa 
 

4.2.1.1 Estudo voltamétrico 
 

Com o objetivo de verificar os processos de oxidação e redução que poderiam ocorrer 

com o EPC na solução contendo HAuCl4, inicialmente realizou-se estudos por voltametria 

cíclica em soluções de NaCl 1,00 mol L-1; NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 e                                                 

NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1. A Fig. 10 mostra as curvas voltamétricas 

obtidas com EPC nestas soluções, utilizando-se diferentes janelas de potenciais. Na Fig. 10(a), 

janela de potencial de +0,800 V a -1,000 V, a voltametria cíclica em solução aquosa de NaCl 

1,00 × 10-1 mol L-1 / HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1 (curva tracejada) mostrou que a corrente 

catódica aumentou a partir de potenciais mais negativos que +0,700 V, apresentando um pico 

em +0,600 V (região cAu1). Este pico provavelmente está associado com a redução de íon    

AuCl4
-, já que este pico não foi observado para as soluções de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 (curva 

solida) e NaCl 1,00 mol L-1 (curva pontilhada). Também, pode-se observar nas três curvas 
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voltamétricas que a corrente catódica aumenta a partir de potenciais mais negativos que                 

-0,300 V e -0,200 V, para solução sem e com AuCl4
-, respectivamente, a qual foi atribuída a 

reação de redução da água (reação de desprendimento de gás hidrogênio (RDH)). Para a janela 

de potencial de +1,200 V a -0,200 V (Fig. 10 (b)), observou-se um pico anódico situado    em 

+1,10 V somente para voltametria realizada em solução aquosa contendo HAuCl4, sendo 

atribuída a oxidação do ouro metálico. Para a voltametria cíclica em janela de potencial de 

+1,600 V a -0,200 V (Fig. 10(c)) foram observados os mesmos processos para redução de 

AuCl4
- e oxidação de ouro que na Fig. 10(b). Entretanto, a voltametria cíclica em solução de 

NaCl 1,00 mol L-1 mostrou um expressivo aumento da corrente anódico a potenciais mais 

positivos que 1,20 V, atribuído a oxidação da água (reação de desprendimento de gás oxigênio 

(RDO)). Consequentemente, na varredura catódica reversa foi observado um aumento de 

corrente a partir de potencial de 1,10 V associado com a redução do gás oxigênio gerado na 

varredura anódica. As RDH e RDO devem ser evitadas, pois nos estudos subsequentes serão 

realizadas voltametrias cíclicas com quatro ciclos consecutivos. 

Este resultado indicou que a melhor janela de potencial para o estudo voltamétrico 

com EPCM seria de +1,200 V a -0,200 V (Fig. 10(b)), pois nessa região de potencial as RDH 

e RDO não apresentaram correntes significativas (voltamogramas cíclicos obtidos em solução 

de NaCl 1,00 mol L-1 e 1,00 × 10-1 mol L-1) e também porque é o intervalo de potencial no qual 

ocorrem os processos de redução de AuCl4
- e oxidação de ouro. 
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FIGURA 10: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) com EPC em soluções aquosas de                                          

(—) NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1; (• • •) NaCl 1,00 mol L-1 e (– – –) NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1/                                         

HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1, utilizando-se as janelas de potenciais: (a) +0,800 a -1,000 V; (b) +1,200 V a                               

-0,200 V e (c) +1,600 V a -0,200 V. 

Considerando-se a possibilidade da utilização do glicerol como aditivo no processo de 

eletrodeposição de ouro em solução aquosa e/ou pasta aquosa e sabendo-se que o glicerol pode 

ser oxidado [120-122] foram realizados estudos voltamétricos com EPC em soluções aquosas 

contendo NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 e várias concentrações de glicerol: 1,00 × 10-1 mol L-1,                     

1,00 × 10-2 mol L-1 e 1, 00 × 10-3 mol L-1 (Fig. 11(a)). A Fig. 11(b) mostra os quatro ciclos 

sucessivos para as curvas voltamétricas obtidas em 1,00 × 10-1 mol L-1 de glicerol. A varredura 

voltamétrica começa em 0,800 V em direção ao potencial mais negativo, revertendo a varredura 

catódica em -0,200 V e a varredura anódica de 1,200 V. Estas curvas voltamétricas mostraram 

duas regiões catódicas (cgly1 e cgly2) e duas anódicas (agly1 e agly2). Regiões cgly2 e agly2 eram 

provavelmente devido à reação de desprendimento de hidrogênio (RDH) e oxidação H2, 
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respectivamente. Além disso, pode ser visto que a região cgly2 foi despolarizada com o aumento 

da concentração de glicerol. Este resultado indicou que o processo catódico em cgly1 depende 

da concentração de alguma substância que não estava presente no primeiro ciclo, isto é, os 

produtos formados durante a oxidação do glicerol na região agly1 [120-122]. Este resultado 

indicou que o processo de oxidação do glicerol deverá ocorrer concomitantemente ao de 

oxidação de ouro (Fig. 11(b)), quando estes estiverem presentes numa mesma solução. Com 

isso, optou-se pela escolha da solução aquosa com concentração de 1,00 × 10-3 mol L-1 de 

glicerol para o estudo da eletrodeposição de ouro, de tal modo a se ter uma menor densidade de 

corrente devido a oxidação da glicerol (~1,04 × 10-6 A).  

 

FIGURA 11: (a) Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mVs-1) do EPC em solução aquosa contendo                              

NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 e glicerol: (—) 0,00 mol L-1; (– – –) 1,00 × 10-3 mol L-1; (• • •) 1,00 × 10-2 mol L-1 e                   

(– • –) 1,00 × 10-1 mol L-1. (b) Voltamogramas cíclicos com EPC em solução aquosa contendo                                          

NaCl 1,0 × 10-1 mol L-1 e glicerol 1,00 × 10-1 mol L-1: (—) 1º; (– – –) 2º; (• • •) 3º e (– • –) 4º ciclo.  

A Fig. 12(a)-(b) mostram as curvas voltamétricas para o EPC em solução de 

NaCl/HAuCl4 contendo várias concentrações de glicerol. Observou-se, nestes voltamogramas, 

o aumento da corrente de pico catódica em função  do aumento da concentração de glicerol 

(Figura 12(a)), mostrando uma corrente de pico em cAuGli1 de 72,3 A (linha sólida, sem 

glicerol), 82,8 A (linha tracejada, 1,00 × 10-3 mol L-1 de glicerol), 88,2 A (linha pontilhada, 
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1,00 ×10-2 mol L-1 de glicerol), 90,6 A (linha pontilhada-tracejada, 1,00 × 10-1 mol L-1 de 

glicerol). Este aumento da correntes foram maiores do que o observado em solução que contém 

apenas glicerol (Fig. 12(a)), que mostrou a corrente de pico cgly1 de 2,10 A (linha tracejada, 

1,00 × 10-3 mol L-1 de glicerol), 4,51 A (linha pontilhada, 1,00 × 10-2 mol L-1 de glicerol), 8,05 

A (linha tracejada, 1,00 × 10-1 mol L-1 de glicerol). Além disso, pode ser visto na Figura 12(b) 

que os valores de corrente de pico catódica do primeiro (linha sólida, 87,1 A), segundo (linha 

tracejada, 89,4 A), terceiro (linha pontilhada, 90,6 A) e quarto ciclo (linha tracejada-

pontilhada, 90,5 A) foram muito semelhantes (cerca de 57,9-63,7 A, valor obtido subtraindo 

a linha de base). Assim, o aumento da corrente de pico catódica na Fig. 12(a) não é somente 

devido à redução dos produtos da oxidação de glicerol paralelamente à redução AuCl4
-, mas 

sugere-se também que o glicerol afetou a cinética de redução do AuCl4
-. 

 

FIGURA 12: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtidas com o EPC em solução aquosa contendo NaCl 

1,00 × 10-1 mol L-1, HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1 e: (a) glicerol (—) 0,00 mol L-1; (– – –) 1,00 × 10-3 mol L-1;                

(• • •) 1,00 × 10-2 mol L-1 e (– • –) 1,00 × 10-1 mol L-1. (b) glicerol 1,00 × 10-1 mol L-1: (—) 1º; (– – –) 2º; (• • •) 3º 

e (– • –) 4º ciclo.  

A fim de se obter mais informação sobre os efeitos do glicerol na eletrodeposição de 

ouro, foram realizados novos estudos voltamétricos. Para isso, realizou-se voltametrias cíclicas 

com EPC em solução aquosa contendo NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1, sem e com glicerol                  
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1,00 × 10-3 mol L-1 e várias concentrações de HAuCl4 (1,00 × 10-6 mol L-1, 5,00 ×10-6 mol L-1, 

1,00 × 10-5 mol L-1, 5,00 × 10-5 mol L-1, 1,00 × 10-4 mol L-1, 5,00 × 10-4 mol L-1, 7,00 × 10-4 

mol L-1 e 1,00 × 10-3 mol L-1). Na Fig. 13(a)-(b) é mostrado apenas o pico obtido na varredura 

catódica. Foi observado no gráfico o aumento da corrente anódica (ipa) e catódica (ipc) à medida 

que aumentou a concentração de íons AuCl4
- na solução. 

Para analisar a influência do glicerol sobre a cinética de redução do HAuCl4, fez-se o 

gráfico de qc (Fig. 14(a)) e qc(glicerol)/qc(sem glicerol) (Fig. 14(b)) em função da concentração 

de HAuCl4. A qc foi medida subtraindo-se a linha base. Pode ser verificado na Figura 14(a) que 

a qc aumentou em função da concentração de HAuCl4, mostrando uma relação quase linear 

(quadrado) e não linear (círculo) para a solução sem e com glicerol, respectivamente. Por outro 

lado, os valores da relação de qc da solução com e sem glicerol (Fig. 14(b)) foi maior do que 

1,4. Este resultado indicou que o glicerol afeta a cinética de redução do AuCl4
- dependendo da 

concentração HAuCl4. 

 

FIGURA 13: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtidos com EPC em solução aquosa de                         

NaCl 1,0 × 10-1 mol L-1/ HAuCl4: (i) 0,00 mol L-1, (ii) 1,00 × 10-6 mol L-1, (iii) 5,00 × 10-6 mol L-1,                                      

(iv) 1,00 × 10-5 mol L-1, (v) 5,00 × 10-5 mol L-1, (vi) 1,00 × 10-4 mol L-1, (vii) 5,00 × 10-4 mol L-1,                                  

(viii) 7,00 × 10-4 mol L-1 e (ix) 1,00 × 10-3 mol L-1: (a) sem e (b) com glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1.  
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FIGURA 14: Gráfico de: (a) Carga catódico em função da concentração de HAuCl4 em solução de NaCl                       

1,0 × 10-1 mol, (■) sem e (●) com glicerol 1,0×10-3 mol L-1 e (b) qc(glicerol)/qc(sem glicerol) em função da 

concentração de HAuCl4. 

Para verificar se ocorreu a redução de íons AuCl4
- a ouro metálico desde os momentos 

iniciais da região catódica cAu1/cAugli1, foram realizadas voltametrias cíclicas com EPC 

aplicando-se diferentes potenciais de corte catódicos: 0,75 V; 0,70 V; 0,65 V; 0,60 V; 0,55 V; 

0,50 V; 0,45 e 0,40V nas soluções de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1, 

sem e com glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1. Com estas curvas buscaram-se informações sobre o 

processo de nucleação para a formação de ouro metálico na região cAu1/cAugli1. Na Fig. 15(a)-

(b), são mostrados os voltamogramas cíclicos com potencial de corte em 0,45 V, obtido em 

solução sem e com glicerol, respectivamente. Verifica-se nestes voltamogramas cíclicos um 

entrecruzamento entre os ramos catódicos e anódicos, o que é indicativo da formação de uma 

nova fase envolvendo nucleação e crescimento 3D [53, 56, 115, 123-126]. Este tipo de 

entrecruzamento é característico para processos de formação de uma nova fase em sistema 

eletroquímico, podendo-se concluir que ocorreu a formação de ouro metálico desde os 

momentos iniciais da região cAu1/cAugli1. Ademais, pode-se inferir que a região aAu1/aAugli1 está 

relacionada a oxidação do ouro metálico formado em cAu1/cAugli1. 

Realizou-se também voltametria cíclica com EPC em diferentes velocidades de 

varredura na solução sem e com glicerol. A Fig. 16 apresenta os perfis voltamétricos típicos 

para estas curvas. Foi observado o aumento da corrente e o deslocamento da potencial de pico 
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catodico (região cAugli2) à medida que a velocidade de varredura aumentou. Picos catódicos mais 

definido para a região cAugli1 foram observados em velocidades de varreduras de 5, 10, 15 e                

25 mV s-1.  

 

FIGURA 15: Voltamogramas cíclicos (1º ciclo, 20 mV s-1) obtido com o EPC em solução aquosa de                              

NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / HAuCl4 1, 00 × 10-3 mol L-1 com potencial de inversão em 0,45 V (a) sem e                                                    

(b) com glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1.  

 

 

FIGURA 16: Diferente velocidade de varredura (3º ciclo) para o EPC em solução de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 / 

HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1/ Glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1. Velocidade de varredura de: (i) 5; (ii) 10; (iii) 15;                   

(iv) 25; (v) 50; (vi) 75; (vii) 100; (viii) 150; (ix) 200; (x) 300; (xi) 400 e (xii) 500 mV s-1. 
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As relações entre corrente de pico/velocidade de varredura e potencial de 

pico/velocidade de varredura podem ser utilizadas para verificar quais fatores contribuem para 

a cinética do processo de eletrodeposição [53, 56, 115, 123-126]. Neste sentido, foram 

analisados os gráficos de: ipc em função da 1/2 (Fig. 17(a)), Epc em função da  (Fig. 17(b)),     

Epa – Epc em função da  (Fig. 17(c)) ip/1/2 em função da  (Fig. 17(d)).  

Conforme é observado na Fig. 17(a), houve um aumento da corrente catódica com a 

raiz quadrada da velocidade de varredura para as voltametrias realizadas em soluções com e 

sem glicerol, porém este aumento não foi linear e nem passou por zero. Este tipo de 

comportamento é um indicativo que a reação de redução de ouro (III) pode ser controlada tanto 

pela etapa de transferência de massa quanto pela etapa de transferência de carga [123-126].  

Outros parâmetros utilizados no diagnóstico de reversibilidade foram o Epc (Fig.17(b) 

e o ΔEp (Fig. 17(c). Para um processo reversível, Epc independe da velocidade de varredura 

(deve ser constante), enquanto que para um processo quase-reversível Epc diminui com a 

velocidade de varredura e ΔEp aumenta [120-123]. Nota-se na Fig. 17(b) que o Epc desloca para 

potenciais mais negativos e ΔEp aumenta à medida que a velocidade de varredura aumenta, 

indicando que o processo de redução de ouro (III) foi quase-reversíveis [123-126]. 

A Fig. 17(d) mostra que ipc/ν
1/2 diminui em função da velocidade de varredura, 

indicando que no processo de redução de íons AuCl4
-, a reação de descomplexação possa 

também ser uma etapa que controla a cinética de reação [123-126].  
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FIGURA 17: Gráficos (a) ipc em função da raiz quadrada da velocidade de varredura, (b) Epc, (c) Epa – Epc,                      

(d) ip/1/2 em função da velocidade de varredura para as curvas voltamétricas do EPC em solução                                

HAuCl4 1,00 × 10-3 mol L-1 / NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1: (■) sem e (▲) com glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1. 

De acordo com a literatura e também considerando-se os resultados até então obtidos 

neste trabalho, sugere-se que a reação de redução de HAuCl4
- a ouro metálico segue um 

mecanismo global envolvendo três elétrons, conforme expressado pela Equação 7 [127-130]: 

[AuCl4]
- + 3e- → Au + 4Cl-                                                      Equação 7 

No entanto, os resultados obtidos mostraram que a reação de redução deva ocorrer 

provavelmente em três etapas: uma etapa de descomplexação do íon AuCl4
- e outras duas etapas 

envolvendo a transferência de elétrons conforme mostrado nas equações 8, 9 e 10 [127-130]. 

[AuCl4]
- ↔ [AuCl2]

+  + 2Cl-                                                     Equação 8 

[AuCl2]
+ + 2e- → [AuCl2]

-                                                        Equação 9 

[AuCl2]
- + e- → Au + 2Cl-                                                        Equação 10             
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 Justifica-se este mecanismo de redução, considerando-se que os potenciais padrões de 

redução de AuCl4
- a AuCl2

- (Eº = 0,92 V) e de AuCl2
- a Au metálico (Eº = 1,15 V) são próximos, 

adicionalmente ao fato de que o segundo processo envolve nucleação e crescimento de uma 

nova fase, sendo necessário um sobrepotencial para que o mesmo ocorra [53, 56, 123-126]. 

Assim, tem-se uma sobreposição na região de potenciais para estes processos, observando-se 

somente um pico de redução (região c1 das Figs. 13(a)-(b) e 15(a)-(b)) nas curvas voltamétricas. 

Em voltametrias cíclicas obtidas a alta velocidade de varredura (Fig. 16) foi possível observar 

duas regiões catódicas relativas as equações químicas 9 e 10. Com relação à reação química de 

descomplexação precedendo a de redução, tal mecanismo é justificado pelo resultado da Fig. 

17(d), que é característico de tal mecanismo. 

                                                                                                                        

4.2.1.2 Otimização do processo de obtenção do filme de ouro sobre o EPC 

utilizando planejamento fatorial completo 24 

 

Tem sido observado na literatura o uso de filmes metálicos eletrodepositado para a 

modificação de eletrodos de pasta de carbono [73-93]. Entretanto, nestes trabalhos não se 

discutem completamente os efeitos dos parâmetros de eletrodeposição sobre a performance dos 

eletrodos [73-97]. Neste sentido foi aplicado um planejamento fatorial completo (Tab. 6) 

contendo dois níveis para os fatores: concentração de HAuCl4, concentração de glicerol, 

potencial de deposição e carga de deposição e avaliado o perfil voltamétrico para o eletrodo 

modificado em solução de ferrocianeto de potássio, analisando-se a reversibilidade do sistema 

ferro/ferricianeto. Neste estudo foi analisada como resposta a razão da corrente de pico catódico 

e anódico (ipa/ipc) e a diferença de potencial de pico catódico e anódico (ΔE) para as curvas 

voltamétricas obtidas a 20 mV s-1. 

O par redox ferri/ferrocianeto foi escolhido para avaliar o desempenho do EPC devido 

ter um comportamento eletroquímico bem conhecido e ser considerado como sistema reversível 
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[131-141]. Neste sistema reversível é de esperar a obtenção de uma ΔE de 60 mV e uma ipa/ipc 

igual a 1. Em um sistema reversível, a velocidade da transferência de elétrons é maior do que o 

transporte de massa e isso promove um aumento da densidade de corrente para o par redox [8]. 

A Fig. 18 mostra curvas voltamétricas típicas obtidas em solução de ferrocianeto de 

potássio para o EPC recoberto e não recoberto por ouro eletrodepositado. O eletrodepósito foi 

obtido em solução aquosa contendo HAuCl4 1,00 × 10-6 mol L-1 e glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1 

aplicando-se um potencial de deposição de +0,200 V e carga de deposição de 1,00 × 10-4 C 

(Experiência 15, Tab. 6). Pode-se observar que o ouro eletrodepositado melhora a 

reversibilidade do sistema ferro/ferricianeto, diminuindo ΔE (de 0,150 V para 0,070 V) e ipa/ipc 

(de 1,23 para 1,03) e aumentando a corrente de pico anódica (cerca de 4,7 vezes maior).  

 

FIGURA 18: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) típicos para o EPC modificado com filme de ouro 

(curva cheia) e não modificado (curva tracejada). Voltametrias realizadas em solução de                                      

K4Fe(CN)6 1,00 × 10-3 mol L-1 + NaCl 0,10 mol L-1. 

O planejamento fatorial (Tab. 6) mostrou altos valores para a diferencia de potencial 

(ΔE) e razão em correntes de picos (ipa/ipc), indicando com isso que para utilizar estes eletrodos 

em medidas eletroquímicas é de fundamental importância controlar as condições de 

eletrodeposição. 
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TABELA 6: Analise fatorial completo 24 e resultados voltamétricos para ΔE e ipa/ipc. 

Experimentos Variável Resposta 

1 2 3 4 ΔE / V ipa/ipc 

1 -1 -1 -1 -1 0,310 1,92 

2 +1 -1 -1 -1 0,470 2,24 

3 -1 +1 -1 -1 0,380 2,05 

4 +1 +1 -1 -1 0,550 1,35 

5 -1 -1 +1 -1 0,230 1,36 

6 +1 -1 +1 -1 0,060 0,97 

7 -1 +1 +1 -1 0,270 2,40 

8 +1 +1 +1 -1 0,120 1,59 

9 -1 -1 -1 +1 0,250 0,95 

10 +1 -1 -1 +1 0,240 1,25 

11 -1 +1 -1 +1 0,530 1,09 

12 +1 +1 -1 +1 0,480 1,30 

13 -1 -1 +1 +1 0,530 1,09 

14 +1 -1 +1 +1 0,100 2,11 

15 -1 +1 +1 +1 0,070 1,03 

16 +1 +1 +1 +1 0,390 1,34 

Média da resposta 0,311 ± 0,344 1,50 ± 0,95 

Variável 
Nível 

-1 +1 

1 

2 

3 

4 

[HAuCl4] / mol L-1 

[Glicerol] / mol L-1 

Potencial de deposição / V 

Carga de deposição / C 

1,00 × 10-6 

0 

+0,600 

1,00 × 10-6 

1,00 × 10-4 

1,00 × 10-3 

+0,200 

1,00 × 10-4 

 

A Tab. 7 apresenta os principais efeitos e os efeitos de interações mais significativos 

e sua contribuição percentual, obtido pela análise de Pareto [142], o resultado indicou que para 

a ipa/ipc, o principal fator foi o 4 (24,5%) e as interações 14 (20,6%) e 234 (21,0%), enquanto 

que para ΔE foi o fator 3 (24,0%) e as interações 123 (11,5%) e 1234 (10,7%). Pode-se concluir 

que, neste sistema eletroquímico estudado, a carga de deposição (fator 4) e potencial de 

deposição (fator 3) afetaram o desempenho do EPC modificado, enquanto que a composição da 

solução (HAuCl4 e as concentrações de glicerol) afetou apenas por interações. Estes resultados 

indicaram que os parâmetros químicos e eletroquímicos de eletrodeposição devem ser 

controlados quando se pretende empregar o EPC modificado em eletroanálise. Além disso, 
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recomenda-se a aplicação de um planejamento fatorial para encontrar as melhores condições de 

obtenção do eletrodepósito metálico e do EPC modificado que responda a um analito específico.  

 

TABELA 7: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito ΔE/ mV ipa/ipc ΔE (%) ipa/ipc (%) 

    

1 -0,008 ± 0,08 0,031 ± 0,2 0,05 0,1 

2 0,085 ± 0,08 0,032 ± 0,2 6,3 0,1 

3 -0,165 ± 0,08 -0,036 ± 0,2 24,0 0,1 

4 0,012 ± 0,08 -0,464 ± 0,2 0,1 24,5 

12 0,080 ± 0,08 -0,281 ± 0,2 5,6 8,9 

13 -0,098 ± 0,08 0,000 ± 0,2 8,5 0,0 

14 -0,011 ± 0,08 0,426 ± 0,2 0,1 20,6 

23 -0,106 ± 0,08 0,178 ± 0,2 9,8 3,6 

24 0,025 ± 0,08 -0,190 ± 0,2 0,5 4,1 

34 0,089 ± 0,08 0,278 ± 0,2 6,9 8,8 

123 0,115 ± 0,08 -0,002 ± 0,2 11,5 0,0 

124 0,074 ± 0,08 0,078 ± 0,2 4,9 0,7 

134 0,063 ± 0,08 0,204 ± 0,2 3,5 4,7 

234 -0,093 ± 0,08 -0,430 ± 0,2 7,6 21,0 

1234 0,110 ± 0,08 -0,153 ± 0,2 10,7 2,7 

 

 

4.2.2 Estudo da eletrodeposição na pasta formada por pó de grafite/óleo 

mineral 
 

4.2.2.1 Diferentes concentrações de HAuCl4 na pasta de carbono 
 

Voltametrias cíclicas com eletrodo de pasta de carbono modificado (EPCM) contendo 

NaCl (1,00 × 10-3 mol/g PC) e diferentes concentrações de HAuCl4 (1,00 × 10-6; 5,00 × 10-6; 

1,00 × 10-5; 5,00 × 10-5; 1,00 × 10-4; 2,00 × 10-4; 3,00 × 10-4; 4,00 × 10-4 e 5,00 × 10-4 mol/g 

PC) foram realizadas em solução aquosa de NaCl 1,00 mol L-1, na velocidade de varredura de 

20 mV s-1 (Figs. 19(a)-(b)). Nestes voltamogramas são visualizadas duas regiões catódicas (cAu1 

e cAu2) e duas anódicas (aAu1 e aAu2), sendo que para EPCM contendo concentrações de HAuCl4 

maiores que 5,00 × 10-5 mol/g PC os picos aAu1 e aAu2 tornam-se possivelmente sobrepostos. A 
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região cAu1 mostra que a corrente aumenta a partir de potenciais mais negativos que ~+0,60 V, 

apresentando um único pico em ~0,35 V, estando possivelmente relacionada a redução de 

AuCl4
- a ouro metálico no interior da PCM, enquanto que cAu2 se deve a RDH que ocorre na 

região de interface PCM/solução aquosa. As regiões aAu1 (pico de corrente em 0,474 V) e aAu2 

(pico de corrente em 0,730 V) provavelmente estão relacionadas a oxidação de ouro(0) a ouro(I) 

e ouro (0) a ouro(III), sendo que para PCM contendo alta concentração de HAuCl4, predomina 

a formação de ouro(0) a ouro(III). De modo geral, verificou-se que o potencial de pico catódico 

foi independente da concentração de HAuCl4 na PCM, o qual pode ser indicativo de que o 

mesmo mecanismo cinético deve ocorrer nas diferentes concentrações. A Fig. 19(c) mostra um 

gráfico de corrente de pico cAu1 em função da concentração de HAuCl4 na PCM, o qual mostra 

que a corrente aumenta em função da concentração, tendo-se uma relação linear para baixas 

concentrações e desvio da linearidade para altas concentrações. Ademais, verificou-se que a 

razão entre corrente anódica/catódica foi em torno de 1,0 (Fig. 19(d)). Tais resultados indicam 

que no processo de eletrodeposição de ouro na pasta de carbono contendo óleo mineral, o 

transporte de massa é uma das etapas que controlam o processo de redução de AuCl4
- [53, 56, 

118, 123-126]. 
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FIGURA 19: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtidos na janela de potencial de: Ei = +0,800 V a             

Ef = - 0,200 V para os EPCMs contendo NaCl 1,00 × 10-3 mol/g PC e HAuCl4: (a) (─) EPC-Branco,                                     

(- - -) 1,00 × 10-6 mol  (• • •) 5,00 × 10-6 mol;  e (– • –)1,00 × 10-5 mol. (b) (─) 5,00 × 10-5 mol;                                                

(- - -) 1,00 × 10-4 mol, (• • •) 2,00 × 10-4 mol, (– • –) 3,00 × 10-4 mol, (– • • –) 4,00 × 10-4 mol e                                            

(••••) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC. Gráfico da (c) ipc e (d) ipa / ipc em função da concentração de HAuCl4. 

4.2.2.2 Diferentes Potenciais de corte catódico 
 

Para obter maiores informações a respeito do processo de eletrodeposição de ouro na 

PCM, foram realizados voltametrias cíclicas com diferentes potenciais de corte catódicos com 

EPCMs contendo 5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC em solução de NaCl 1,00 mol L-1. As Figs. 

20(a)-(b) mostram os perfis voltamétricos típicos para estes eletrodos, em que são observados 
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um “loop” de nucleação, ou seja, um aumento na corrente catódica na varredura reversa (Fig. 

20(a)) e um entrecruzamento dos ramos catódico e anódico (Fig. 20(b)), indicativos de 

processos de nucleação e crescimento 3D [53, 56, 115, 123-126]. Deste modo, pode-se concluir 

que a formação de ouro metálico ocorre desde os momentos iniciais da região cAu1.  

 

FIGURA 20: Voltamogramas cíclicos (1º cíclico, 20 mV s-1) obtido com EPCM 5,00 × 10-4 mol/g PC em solução 

de NaCl 1,0 mol L-1
 com potencial de inversão de: (a) 0,55 V e (b) 0,35 V. 

4.2.2.3 Diferentes massas de pasta modificada 
 

Com a finalidade de se obter informações sobre a possibilidade de redução de Au(III) 

em todo o volume de PCM, foram realizadas voltametrias cíclicas com EPCMs                         

(1,00 × 10-4 mol; 3,00 × 10-4 mol e 5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC) contendo várias massas 

de PCM: 0,0200g; 0,0400g; 0,0600g; 0,0800g e 0,1000g. Deve-se considerar que o aumento 

em massa de PCM representa um aumento na espessura da PCM, pois o diâmetro e área 

superficial que mantém contato com a solução de NaCl 1,00 mol L-1 permanecem constantes. 

Desta forma, espera-se que ocorra o aumento das correntes de oxidação e redução do HAuCl4. 

As Figs. 21(a)-(c) mostram os voltamogramas típicos para os EPCMs contendo diferentes 

massas de PCM, o qual foi observado um aumento da corrente de pico catódica em função da 

massa de PCM.  
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FIGURA 21: Voltamogramas cíclicos obtidos para um EPCM com: (a) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC;                              

(b) 3,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e (c) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC com diferentes massas de pasta modificada: 

(─) 0,0200g, (- - - -) 0,0400g, (• • •) 0,0600g, (─ • ─) 0,0800g, (─ • • ─) 0,1000g e (••••) 0,2000g. 

Para melhor entender o efeito do aumento da massa, construiu-se o gráfico da qc% e 

ipc% em função da massa de PCM, utilizando-se os maiores valores de carga e corrente como 

100%(Fig. 22(a)-(b)).  Pode-se observar que a carga e corrente aumentam a medida que 

aumenta a massa de PCM (espessura de PCM), porém não é linearmente dependente, indicando 

que a redução de AuCl4
- deve ocorrer em todo o volume da PCM, porém não de forma 

completamente homogênea. Resultados similares têm sido obtido com a eletrodeposição de 

prata, onde também foi constatado que a redução de prata não ocorre igualmente em todo 

volume da PC mais sim na região de interface eletrodo/solução eletrolítica [118]. 
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FIGURA 22: Gráfico da carga e corrente percentual em função da massa pasta de carbono modificada para os 

EPCMs (●) 1,0×10-4 mol HAuCl4/g PC; (▲) 3,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e (■) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC.    

4.2.2.4 Diferentes massas mortas 
 

Conforme constatado anteriormente, a redução de AuCl4
- ocorre, possivelmente, em 

todo volume da pasta de carbono porém nada se pode afirmar ainda sobre a homogeneidade 

deste processo. Para investigar a extensão da eletrodeposição de ouro no interior da PCM foram 

realizadas voltametrias cíclicas com os EPCMs contendo diferentes massas (espessuras) de PC 

não modificada (denominada por massa morta) sobreposta às massas de PCM (massa fixa de 

0,02000 g) (esquema na Fig. 23). As massas mortas inseridas foram: 0,0025 g; 0,0050 g;     

0,0075 g; 0,0100 g; 0,0200 g e 0,0400 g e as PCM foram de 1,00 × 10-4 mol; 3,00 × 10-4 mol e              

5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC (Figs 24(a)-(c)). Para melhor visualização do efeito provocado 

pela adição de massa morta foram feitos gráficos da carga e corrente percentuais de pico 

catódicos em função da massa de PC não modificada (Fig. 25(a)-(b)), utilizando-se o valor de 

carga e corrente para o EPCM sem massa morta sobreposta como 100%. Pode-se observar que 

a carga e corrente diminuíram quase que exponencialmente, indicando que o processo de 

eletrodeposição apresentou uma maior cinética nas espessuras mais próxima a interface 

EPCM/solução aquosa de NaCl. Ademais, pode-se inferir que este processo depende do 

transporte de massa de espécies aniônicas e catiônicas nesta interface, a qual possivelmente 

torna-se mais lenta nas regiões mais internas a PCM. Entretanto, pode-se considerar que é 



 

55 

 

possível a redução de Au(III) mesmo nas camadas mais interna da PCM, pois observou-se 

pequenas correntes e carga para massas de até 0,0400 g PC (~7,03 μA e ~0,12 mC, 

respectivamente). Esta diminuição na corrente em função da profundidade da PCM pode ser o 

resultado de que a medida que se aprofunda na PCM aumenta a resistência elétrica do meio e 

isto provoca uma atenuação no potencial elétrico interno à medida que aumenta a profundidade 

na PCM. 

 

  

FIGURA 23: Esquema da montagem do eletrodo 

com massa de PC sobreposta a PCM [118]. 

 

  

FIGURA 24: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) em solução de NaCl 1,00 mol L-1 para os EPCMs              

(a) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC (b) 2,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e (c) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC com 

diferentes massas mortas: (- - - -) 0,0025g, (– • • –) 0,0050g, (– • –) 0,0075g, (• • •) 0,0100g, (– – –) 0,0200g e          

(—) 0,0400g..  
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FIGURA 25: Gráfico da: (a) corrente catódica e (b) carga catódica em função da massa morta utilizando-se 

percentual em que 100% corresponde ao EPCM sem massa morta. EPCMs: (▲) EPCM 1,00 × 10-4 mol; (●) EPCM 

3,00 × 10-4 mol e (■) EPCM 5,00 × 10-4 mol. 

 

4.2.2.5 Diferentes velocidades de varredura 
 

A avaliação da contribuição dos processos de transporte de massa e transferência de 

elétrons pode ser realizada fazendo-se a voltametrias cíclicas com várias velocidades de 

varredura de potencial [8]. Neste caso, a velocidade de varredura foi variada no intervalo de 5 

a 500 mV s-1. As curvas voltamétricas foram obtidas utilizando-se os EPCMs com 1,00 × 10-4; 

3,00 × 10-4 e 5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC (Fig. 26).  

As curvas para estes três eletrodos tiveram perfis similares, diferindo apenas na 

intensidade da corrente de pico, desta forma optou-se em apresentar apenas as curvas obtidas 

para o EPCM 3,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC. Analisando as regiões cAu1, cAu1, aAu1 e aAu2, 

observou-se que ao aumentar a velocidade de varredura houve um aumento da corrente de pico 

catódico e anódico para os três eletrodos analisados e também o deslocamento do pico catódico 

cAu1 para potenciais mais negativos. 
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FIGURA 26: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo) com o EPCM 3,00 × 10-4 mol HAuCl4/g, em solução de                      

NaCl 1,00 mol L-1 em diferentes velocidades de varredura: (i) 5; (ii) 10; (iii) 25; (iv) 50; (v) 75; (vi) 100; (vii) 150; 

(viii) 200; (ix) 300; (x) 400 e (xi) 500 mV s-1. 

 

Para diagnosticar a reversibilidade do processo foram construídos gráficos de ipc em 

função da raiz quadrada da velocidade de varredura e Epc, Epa - Epc e ipc/ν
1/2 em função da 

velocidade de varredura, para as curvas voltamétricas obtidas com EPCMs 1,00 × 10-4;            

3,00 × 10-4 e 5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC (Figs. 31(a)-(d)). 

As correntes de pico catódica em função da raiz quadrada da velocidade de varredura 

estão ilustradas na Fig. 27(a). Conforme é observado, houve um aumento da corrente catódica 

com a raiz quadrada da velocidade de varredura para os três EPCMs, sendo que foi possível 

obter uma relação linear para baixas velocidades de varredura, porém não passando por zero. 

A Fig.27(b) mostra o gráfico de Epc em função da velocidade de varredura, onde observa-se um 

deslocamento do Epc para potenciais mais negativos a medida que a velocidade de varredura 

aumenta, enquanto que ΔEp (Fig. 27(c)) aumenta com o aumento da velocidade de varredura. 

Tais resultados são indicativos de que o processo de redução de Au(III) tenha um controle 
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misto: controlado por transporte de massa e transferência de elétrons [53, 56, 118, 123-126]. 

As curvas da ipc/ν
1/2 em função da velocidade de varredura (Fig. 27(d)) mostra um decréscimo 

na razão ipc/ν
1/2 com o aumento em velocidade de varredura, indicativo de que uma reação 

química precedente à de transferência de elétrons também possa contribuir para a cinética de 

redução de Au(III), sendo possivelmente a de descomplexação de AuCl4
- [53, 56, 118, 123-

126]. 

       

 

FIGURA 27: Gráficos de: (a) ipc em função da raiz quadrada da velocidade de varredura e (b) Epc, (c) Epa-Epc, (d) 

ipc/ν1/2 em função da velocidade de varredura obtido com EPCM (■) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g (●) 3,00 × 10-4 mol 

HAuCl4/g e (▲) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g. 
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4.2.2.6 Otimização do processo de obtenção do eletrodepósito de ouro no 

EPCM-oleoso utilizando planejamento fatorial completo 24 

 

A modificação de EPC com metais têm sido realizadas, dentre outras formas, por 

eletrodeposição. Porém, essa modificação é realizada apenas na superfície do eletrodo de 

trabalho [73-93]. 

Entretanto, nestes trabalhos não são discutidos completamente os efeitos dos 

parâmetros de eletrodeposição (potencial de deposição, carga de deposição, quantidade de 

metal a ser eletrodepositado, espessura da eletrodeposição etc) sobre a performance dos 

eletrodos. Neste sentido foi aplicado um planejamento fatorial completo contendo dois níveis 

para os fatores: concentração de HAuCl4, espessura da PCM, potencial de deposição e carga de 

deposição e avaliado o perfil voltamétrico para o eletrodo modificado em solução de 

ferrocianeto de potássio, analisando-se a reversibilidade do sistema ferro/ferricianeto. Neste 

estudo foi analisada a razão da corrente de pico catódico e anódico (ipa/ipc) e a diferença de 

potencial de pico catódico e anodico (ΔE) para as curvas voltamétricas obtidas a 20 mV s-1. 

Os eletrodos utilizados neste planejamento fatorial foram preparados obedecendo o 

seguinte procedimento. Inicialmente, realizou-se a eletrodeposição de ouro no EPCM-oleoso. 

Em seguida, a pasta de carbono foi retirada e lavada até a remoção do óleo mineral. O pó de 

grafite obtido após esta lavagem foi então utilizada para o re-preparo do EPCM-oleoso. A pasta 

de carbono oleosa foi preparada seguindo a proporção em massa entre pó/óleo de 70%/30%. 

Na Fig. 28(a)-(d) são mostrados os voltamogramas cíclicos típicos para os EPCMs 

contendo 1,00 × 10-6 mol e 1,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC. As medidas voltamétricas com 

estes EPCMs foram realizadas em solução de ferrocianeto de potássio, antes e após a lavagem 

do pó de grafite e re-preparo do EPCM. Foi observado nestes voltamogramas que a lavagem do 

pó de grafite melhora significativamente a resposta analítica do EPCM, independentemente da 

concentração de HAuCl4, sendo que para alta concentração e sem lavagem da pasta (Fig. 28(c)), 
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o perfil voltamétrico indica um eletrodo que apresenta uma resistência elétrica alta. Dessa 

forma, optou-se em adotar a metodologia de lavagem para a confecção dos eletrodos. 

 

FIGURA 28: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtidos com: (a)-(b) EPCM 1,00 × 10-6
 mol de HAuCl4/ 

g PC (qd = 1,00 × 10-4 C) e (c)-(d) EPCM 1,00 × 10-4
 mol de HAuCl4 / g PC (qd = 1,00 × 10-4 C). (a)-(c) antes e 

(b)-(d) depois da lavagem do pó de grafite. 

A Fig. 29 mostra curvas voltamétrica típicas obtidas em solução de ferrocianeto de 

potássio para o EPC (curva tracejada) e EPCM (curva cheia). O eletrodepósito foi obtido no 

EPCM contendo 1,00 × 10-6 mol de HAuCl4 / g PC e 1,00 × 10-3 mol de NaCl / g PC, aplicando-

se um potencial de deposição de +0,200 V e carga de deposição de 1,00 × 10-4 C (Experiência 

15, Tab. 8). Comparando-se os resultados obtidos com EPC e o ECPM, notou-se que o ouro 

eletrodepositado no EPCM melhora a reversibilidade do sistema ferro/ferricianeto, diminuindo 

ΔE (de 0,244 V para 0,100 V) e ipa/ipc (de 1,67 para 1,24) e aumentando a corrente de pico 

anódica (cerca de 1,8 vezes maior).  
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FIGURA 29: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) típicos do EPCM (curva cheia) e EPC (curva tracejada) 

realizado em solução de K4Fe(CN)6 1,00 × 10-3 mol L-1+ NaCl 0,10 mol L-1 

Na Tab. 8 é apresentado as variáveis analisadas e os níveis estudados neste 

planejamento fatorial assim como os valores médios para as resposta da diferença de potencial 

ΔE e razão das correntes anodica e catódica ipa/ipc.  

Comparando-se os valores médios para ΔE e ipa/ipc para os EPCMs modificados com 

pó de grafite recoberto com ouro (Tab. 8) e os EPCMs recoberto com filme de ouro somente 

na superfície externa (Tab. 6), observa-se que o primeiro apresenta menor valor para o desvio 

(54 mV). Este resultado pode ser justificado considerando-se que o uso de pó de grafite 

recoberto com ouro possa apresentar uma menor resistência elétrica interna nos EPCMs, o que 

leva a um menor deslocamento nos potenciais de picos anódicos e catódicos. 

Com isso, pode-se concluir, que neste sistema eletroquímico estudado, a lavagem do 

pó de grafite e posterior confecção do eletrodo com este pó lavado teve grande influência para 

a melhoria dos parâmetros eletroquímicos estudados (ipa/ipc e ΔE). Além disso, conclui-se que o 

uso de pó de grafite recoberto com ouro em EPCM pode atuar diferentemente daqueles EPCM 

modificado por filme de ouro (seção 4.2.1.2). 
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TABELA 8: Analise fatorial completo 24 e resultados voltamétricos para ΔE e ipa/ipc. 

Experimentos Variável Resposta  

1 2 3 4 ΔE / V ipa/ipc  

1 -1 -1 -1 -1 0,120 1,23  

2 +1 -1 -1 -1 0,100 1,32  

3 -1 +1 -1 -1 0,150 1,30  

4 +1 +1 -1 -1 0,192 1,40  

5 -1 -1 +1 -1 0,148 1,28  

6 +1 -1 +1 -1 0,158 1,33  

7 -1 +1 +1 -1 0,118 1,23  

8 +1 +1 +1 -1 0,186 1,40  

9 -1 -1 -1 +1 0,120 1,20  

10 +1 -1 -1 +1 0,164 1,38  

11 -1 +1 -1 +1 0,120 1,22  

12 +1 +1 -1 +1 0,142 1,32  

13 -1 -1 +1 +1 0,146 1,27  

14 +1 -1 +1 +1 0,146 1,27  

15 -1 +1 +1 +1 0,100 1,24  

16 +1 +1 +1 +1 0,168 1,41  

Média da resposta 0,140 ± 0,054 1,30 ± 0,136  

Fator 
Nível 

-1 +1  

1 

2 

3 

4 

[HAuCl4] / mol L-1 

Espessura de PCM / g 

Potencial de deposição / V 

Carga de deposição / C 

1,0 × 10-6 

0,0200 

+0,600 

1,0 × 10-6 

1,0 × 10-4 

0,1000 

+0,200 

1,0 × 10-4 

 

 

A Tab. 9 apresenta os principais efeitos e os efeitos de interações mais significativos 

e sua contribuição percentual, obtido pela análise de Pareto [142]. O resultado indicou que para 

a ipa/ipc, o principal fator foi o 1 (63,5%) e a interação 123 (10,8%), para ΔE foi o fator 1 (29,7%) 

e as interações 12 (15,0%), 24 (14,9%). Pode-se concluir que, neste sistema eletroquímico 

estudados, a concentração de HAuCl4 (fator 1) afetou o desempenho EPC modificado, enquanto 

que a espessura de PCM, potencial de deposição e carga de deposição afetou apenas por 

interações. Os resultados obtidos neste estudo são diferentes dos resultados observados para os 

EPCMs recoberto com filme de ouro (Tab. 6). Isso indica que método de obtenção do 

eletrodepósito no EPCM pode ser afetado por fatores diferentes. Desta forma, os parâmetros 
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químicos e eletroquímicos de eletrodeposição devem ser controlados quando se pretende 

empregar o EPC modificado em eletroanálise. 

TABELA 9: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito ΔE/ mV ipa/ipc ΔE (%) ipa/ipc (%) 

    

1 0,029 ± 0,011 0,108 ± 0,020 29,7 63,5 

2 0,009 ± 0,011 0,032 ± 0,020 3,0 5,5 

3 0,008 ± 0,011 0,005 ± 0,020 2,1 0,1 

4 -0,008 ± 0,011 -0,024 ± 0,020 2,4 3,0 

12 0,021 ± 0,011 0,027 ± 0,020 15,0 3,9 

13 0,007 ± 0,011 -0,009 ± 0,020 1,82 0,5 

14 0,004 ± 0,011 0,006 ± 0,020 0,6 0,1 

23 -0,016 ± 0,011 0,003 ± 0,020 8,6 0,07 

24 -0,021 ± 0,011 -0,014 ± 0,020 14,9 1,1 

34 -0,004 ± 0,011 0,009 ± 0,020 0,6 0,5 

123 0,011 ± 0,011 0,044 ± 0,020 4,0 10,8 

124 -0,009 ± 0,011 -0,003 ± 0,020 3,0 0,04 

134 -0,007 ± 0,011 -0,017 ± 0,020 1,6 1,5 

234 0,015 ± 0,011 0,036 ± 0,020 8,1 7,2 

1234 0,012 ± 0,011 0,019 ± 0,020 4,8 2,1 

 

4.2.3 Estudo da eletrodeposição na pasta formada por pó de grafite/água 
 

Considerando-se os resultados até então obtidos no grupo de pesquisa que envolveram 

os estudos de eletrodeposição de prata [118] e ouro em uma dado volume de pasta de carbono 

contendo pó de grafite e óleo mineral, no qual foi observado que a eletrodeposição ocorre 

preferencialmente na região mais próxima da interface EPCM/solução e de forma não 

homogênea em todo o volume de pasta de carbono, resolve-se investigar também o processo de 

eletrodeposição na pasta de carbono formada por pó de grafite e solução aquosa, para a 

produção de pó de grafite recoberto por ouro eletrodepositado. 

4.2.3.1 Diferentes concentrações de HAuCl4 na PC 
 

Foram realizadas voltametrias cíclicas com os eletrodos formados por pasta aquosa 

contendo NaCl 1,00 × 10-3 mol/g PC, HAuCl4 (1,00 × 10-6; 5,00 × 10-6; 1,00 × 10-5;                      
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5,00 × 10-5; 1,00 × 10-4, 2,00 × 10-4, 3,00 × 10-4, 4,00 × 10-4, 5,00 × 10-4 e 1,00 × 10-3 mol/g PC) 

com e sem glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1. Estes eletrodos denominados de EPCM aquoso, foram 

analisados em solução aquosa de NaCl 1,00 mol L-1, na velocidade de varredura de 20 mV s-1  

(Figs. 30(a)-(b)). Nestes voltamogramas são visualizadas duas regiões catódicas (cAu1/cAugli1 e 

cAu2/cAugli2) e duas anódicas (aAu1/aAugli1 e aAu2/aAugli2). As regiões catódicas cAu1 (Fig.30(a)) e 

cAugli1 (Fig.30(b)) apresentaram pico de corrente em ~+0,40 V, e foram relacionadas à reação 

de redução de ouro(III) a ouro(0). As regiões cAu2 e cAugli2 (pico de corrente em ~+0,90 V) 

surgem somente quando as correntes anódicas em aAu2 e aAugli2 são maiores que ~1,85 mA, estas 

duas regiões catódicas foram relacionadas à reação de redução de gás oxigênio formado no 

interior da  pasta de carbono ou na interface EPCM/solução de NaCl. O surgimento de um pico 

catódico na região de +0,900 V já foi observado e discutido na Fig. 10(a), porém naquela 

situação a reação de formação de gás oxigênio na varredura anódica ocorria somente na região 

de interface. As regiões aAu2 e aAugli2 foram atribuídas também a oxidação de ouro metálico a 

ouro(0) a ouro(III), o qual ocorre em paralelo a oxidação da água. Em aAu1 e aAugli1 

provavelmente pode estar ocorrendo a reação de oxidação de Au(0) a Au(I). A Fig. 30(c)-(d) 

mostra o gráfico de corrente de pico cAu1/cAugli1 em função da concentração de HAuCl4 na PCM, 

o qual mostra que a corrente aumenta em função da concentração, tendo-se uma relação linear 

para altas concentrações e desvio da linearidade para baixas concentrações. Ademais, verificou-

se que os EPCMs aquoso com e sem glicerol apresentaram correntes de pico catódico maiores 

do que os EPCMs oleoso, indicando que a cinética de redução em meio aquoso é maior, 

possivelmente devido a maior velocidade no transporte de massa nesse meio. 
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FIGURA 30: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) para os EPCMs aquoso contendo NaCl 1,0 ×10-3 mol/g 

PC e HAuCl4: (a) (i) 0,00; (ii) 1,00 × 10-6; (iii) 5,00 × 10-6; (iv)1,00 × 10-5; (v) 5,00 × 10-5; (vi) 1,00 × 10-4;                 

(vii) 2,00 × 10-4; (viii) 3,00 × 10-4; (ix) 2,00 × 10-4; (x) 1,00 × 10-3 mol/g PC. (a) sem e (b) com glicerol. (c) Gráfico 

de ipc versus concentração de HAuCl4, para o EPCM (●) sem glicerol (■) com glicerol. 

4.2.3.2 Diferentes Potenciais de corte catódicos 
 

Para obter maiores informações a respeito do processo de eletrodeposição de ouro na 

PCM aquosa, foram realizados estudos com diferentes potenciais de inversão de varredura 

catódica com EPCM contendo 1,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC, com e sem glicerol em solução 

de NaCl 1,00 mol L-1. As Figs. 31(a)-(d) mostram o perfil voltamétrico típico para este eletrodo, 
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em que é observado um aumento na corrente catódica reversa (“loop” de nucleação) e 

entrecruzamento entre os ramos catódicos e anodicos, indicativo de que está ocorrendo um 

processo de nucleação e crescimento 3D [53, 56, 118, 123-126]. Desta forma, pode-se concluir 

que a formação de ouro metálico para este eletrodo ocorre desde os momentos iniciais da região 

cAu1/cAugli1. 

 

 

FIGURA 31: Voltamogramas cíclicos (1º ciclo, 20 mVs-1) em solução aquosa de NaCl 1,00 mol L-1 para o             

EPCM 1,00 × 10-4 mol/g PC com potencial de inversão. (a)-(b) sem glicerol e (c)-(d) com glicerol. 

 

4.2.3.3 Diferentes massas de pasta modificada 
 

Com a finalidade de se obter informações sobre a possibilidade de redução de Au(III) 

em todo o volume da PCM, foram realizadas voltametrias cíclicas com EPCM 1,00 × 10-4 mol 

de HAuCl4/g PC, com e sem glicerol contendo várias massas de PCM: 0,0200g; 0,0400g; 
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0,0600g; 0,0800g e 0,1000g. Deve-se considerar que o aumento da massa de PCM representa 

um aumento na espessura da PCM, pois o diâmetro e área superficial que mantém contato com 

a solução eletrolítica permanecem constantes. A Fig. 32(a)-(b) mostra o voltamograma cíclico 

para estes EPCMs, o qual foi observado o aumento da corrente de pico catódica em função da 

massa de PCM, porém esse aumento não foi linearmente proporcional a quantidade de PCM 

adicionada. Para melhor entender o efeito do aumento da massa, construiu-se o gráfico da 

corrente (Fig. 33(a)) e carga de pico catódicas (Fig. 33(b)) percentuais em função da massa de 

PCM, utilizando-se os maiores valores de carga e corrente como 100%. Pode-se observar que 

a carga e corrente aumentam a medida que aumenta a massa de PCM (espessura de PCM), 

porém não é linearmente dependente, indicando que a redução de AuCl4
- deve ocorrer em todo 

o volume da PCM, porém não completamente de forma homogênea. 

 

FIGURA 32: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtidos para um EPCM 1,00 × 10-4
 mol HAuCl4/g PC: 

(a) sem e (b) com glicerol contendo diferentes massas de pasta modificada: (—) 0,0200g, (– – –) 0,0400g,                        

(• • •) 0,0600g, (– • –) 0,0800g,    (– • • –) 0,100g, (- - - -) 0,200g. 
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FIGURA 33: Gráficos de (c) %ipc (d) % qc em função da massa de PCM para o EPCM (●) sem e (■) com glicerol. 

4.2.3.4 Diferentes massas mortas  
 

Para investigar a extensão da eletrodeposição de ouro no interior da PCM aquosa, 

foram realizadas voltametrias cíclicas com o EPCM 1,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC, com e 

sem glicerol contendo diferentes massas (espessuras) de PC não modificada (denominada de 

massa morta) sobreposta às massas de PCM (massa fixa de 0,02000 g) (esquema na Fig. 23, 

seção 4.2.2.4). Os voltamogramas para este estudo estão apresentados nas Figs. 34(a)-(b) e    

Figs. 35(a)-(b). As massas mortas inseridas foram: 0,0025g; 0,0050g; 0,0075g; 0,0100g; 

0,0200g e 0,0400g. Considerando-se que em meio aquoso pode ocorrer mais facilmente a 

difusão de íons AuCl4
-, as medidas foram realizadas tanto imediatamente após a confecção do 

eletrodo (Fig. 35(a)-(b)) quanto após manter o eletrodo em repouso por 48h (Fig. 34(a)).  

Para o EPCM analisado após 48h (Fig. 34(a)-(b)), verificou-se que a corrente de pico 

catódica aumentou significativamente com o aumento da espessura da PC diferentemente do 

que foi observado para o EPCM analisado imediatamente após o preparo (Fig. 35(a)-(b)). Este 

resultado, possivelmente, pode estar associado ao fato dos íons ouro(III) se difundirem com 

maior facilidade na PCM aquosa. Desta forma, os íons ouro(III) pode ter difundido da PCM 

para a PC e ter aumentado a quantidade de placas de carbono em que se poderia ter a redução 
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de íons ouro(III), tendo-se assim um aumento de área ativa para redução, aumentando 

consequentemente o valor da corrente. 

 

FIGURA 34: (a) Voltamograma cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtido para o EPCM 1,00 × 10-4
 mol HAuCl4/g PC 

com diferentes massas mortas: (—) 0,0025g (– – –) 0,0050g, (• • •) 0,0075g, (– • –) 0,0100g, (– • • –) 0,0200g,              

(- - - -) 0,0400g. (b) Gráfico de %ipc em função da massa de PC. 

Para o EPCM analisado imediatamente Fig. 35(a)-(b) foi observado que a carga e 

corrente diminuíram em função da massa de PC inserida, indicando que o processo de 

eletrodeposição apresentou uma maior cinética nas espessuras mais próxima a interface 

EPCM/solução aquosa de NaCl. Ademais, pode-se inferir que este processo depende do 

transporte de massa de espécies aniônicas e catiônicas nesta interface, a qual possivelmente 

torna-se mais lenta nas regiões mais internas a PCM. Entretanto, pode-se verificar que é 

possível a redução de Au(III) mesmo nas camadas mais interna da PCM, pois observou-se 

pequenas correntes e carga para o EPCM contendo massas de até 0,0400 g PC (~5,56 ×10-4 A 

e ~ 9,68 ×10-3 C, EPCM sem glicerol) e (2,14 ×10-4 A e ~ 3,61 ×10-3 C, EPCM com glicerol). 

Ademais, foi observado que os EPCMs aquosos sem e com glicerol apresentaram correntes (79 

e 30 vezes, respectivamente) e cargas (49 e 18 vezes, respectivamente) maiores que o EPCM 

oleoso (comparar Fig. 35(a)-(b) com Fig.24(a)). Este resultado indicou que a cinética de 

redução de ouro em meio aquoso é maior que em meio oleoso, sendo possivelmente devido à 

maior velocidade no transporte de massa no meio aquoso. 
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FIGURA 35: (a) Voltamogramas cíclicos (3º ciclo, 20 mV s-1) obtido para o EPCM 5,00 × 10-4
 mol HAuCl4/g PC 

com diferentes massas mortas: (- - - -) 0,0025g, (– • • –) 0,0050g, (– • –) 0,0075g, (• • •) 0,0100g, (– – –) 0,0200g e 

(—) 0,0400g. Gráficos de (c) %ipc (d) % qc em função da massa de PC para o EPCM (●) sem e (■) com glicerol. 

4.2.3.5 Diferentes velocidades de varredura 
 

Foram realizadas voltametrias cíclicas com velocidade de varredura no intervalo de 5 

a 500 mV s-1 para o EPCM aquoso com 1,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC, sem e com glicerol 

(Fig. 36(a)-(b)). De forma geral verificou-se que para as curvas voltamétrica obtidas em 

velocidades de varredura acima de 10 mV s-1 são observado um aumento de corrente nas regiões 

cAu2/cAugli2, este aumento de corrente pode estar associado a redução de O2. Ademais, analisando 

as regiões cAu1/cAugli1 e aAu1/aAugli1 observou-se que ao aumentar a velocidade de varredura houve 

o aumento da corrente de pico catódico e anódico e também o deslocamento do pico catódico 

para potenciais mais negativos para o EPCM aquoso sem e com glicerol. 
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FIGURA 36: Voltamogramas cíclicos (3º ciclo) com o EPCM 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g, em solução de                     

NaCl 1,0 mol L-1 em diferentes velocidades de varredura: (i) 5, (ii) 10, (iii) 25, (iv) 50, (v) 75, (vi) 100, (vii) 150, 

(viii) 200, (ix) 300, (x) 400 e (xi) 500 mV/s. (a) sem e (b) com glicerol 1,0×10-3 mol / g PC.  

As correntes de pico catódica em função da raiz quadrada da velocidade de varredura 

para o EPCM com e sem glicerol estão ilustradas na Fig. 37(a). Conforme é observado, houve 

um ligeiro aumento da corrente catódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura, porém 

não passando por zero. A Fig.37(b) mostra o gráfico de Epc em função da velocidade de 

varredura, onde observa-se um deslocamento do Epc para potenciais mais negativos a medida 

que a velocidade de varredura aumenta, enquanto que ΔEp (Fig. 37(c)) aumenta com o aumento 

da velocidade de varredura para o EPCM com glicerol. Já para o EPCM sem glicerol a ΔEp 

permanece constante a partir de 100 mV s-1. Tais resultados são indicativos de que o processo 

de redução de Au(III) tenha um controle misto por transporte de massa e transferência de 

elétrons [53, 56, 118, 123-126]. As curvas da ipc/ν
1/2 em função da velocidade de varredura (Fig. 

37(d)) mostra um decréscimo exponencial da razão ipc/ν
1/2 com o aumento em velocidade de 

varredura (EPCM sem glicerol), indicativo de que uma reação química precedente à de 

transferência de elétrons também possa contribuir para a cinética de redução de Au(III), sendo 
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possivelmente a de descomplexação de AuCl4
-. Para o EPCM com glicerol a razão ipc/ν

1/2 

permanece quase constante, indicado que o glicerol afeta a cinética de redução de Au(III). 

 

FIGURA 37: Gráficos de: (a) ipc em função da raiz quadrada da velocidade de varredura e (b) Epc, (c) Epa-Epc,             

(d) ipc/ν1/2 em função da velocidade de varredura obtido com EPCM 1,0 × 10-4 mol HAuCl4/g (■) com e (●) sem 

glicerol 1,00 × 10-4 mol /g PC. 

4.2.3.6 Otimização do processo de obtenção do eletrodepósito de ouro no 

EPCM aquoso utilizando analise fatorial completo 25-1 
 

Inúmeros fatores relacionados a eletrodeposição podem afetar a performance do 

EPCM. Neste sentido, torna-se necessário realizar a otimização do processo de obtenção do 

EPCM modificado com eletrodepósitos. Neste contexto, foi aplicado um planejamento fatorial 

fracionário (Tab. 10) contendo dois níveis para os fatores: concentração de HAuCl4, 

concentração de glicerol, potencial de deposição, carga de deposição e espessura da pasta de 

carbono modificada e avaliado o perfil voltamétrico para o eletrodo modificado em solução de 

ferrocianeto de potássio, analisando-se a reversibilidade do sistema ferro/ferricianeto. Neste 
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estudo foi analisada a razão da corrente de pico catódico e anódico (ipa/ipc) e a diferença de 

potencial de pico catódico e anodico (ΔE) para as curvas voltamétricas obtidas a 20 mV s-1. 

Os eletrodos utilizados neste planejamento fatorial foram preparados obedecendo o 

seguinte procedimento. Inicialmente, realizou-se a deposição potenciostatica de ouro no 

EPCM-aquoso. Em seguida, a pasta de carbono foi retirada e lavada alternadamente com etanol, 

solução de NH4OH 1,00 × 10-3 mol L-1 e água destilada. O pó de grafite obtido após esta 

lavagem foi então utilizada para o preparar um EPCM-oleoso. A pasta de carbono oleosa foi 

preparada seguindo a proporção em massa entre pó/óleo de 70%/30%. 

A Fig. 38 mostra curvas voltamétrica típicas obtidas em solução de ferrocianeto de 

potássio para o EPC e EPCM. O eletrodepósito foi obtido no EPCM (Experiência 7, Tab. 10). 

Pode-se observar que o ouro eletrodepositado melhorar a reversibilidade do sistema 

ferro/ferricianeto, diminuindo ΔE (de 0,244 V para 0,118 V) e ipa/ipc (de 1,67 para 1,41).  

 

FIGURA 38: Curvas voltamétricas típicas do EPCM 7 (curva cheia) e EPC (curva tracejada) realizado em solução 

de K4Fe(CN)6 1,00 × 10-3 mol L-1+ NaCl 0,10 mol L-1 

Na Tab. 10, é mostrado o desvio padrão para ΔE (0,120 ± 0,019) e ipa/ipc                       

(1,38 ± 0,128). Deve-se observar que o valor de desvio de 0,019 V para ΔE pode ser 

considerando razoavelmente pequeno, sendo menor que o do EPCM oleoso que foi de 0,054 V 

(Tab. 8) e bem menor que o de filme de ouro (0,344 V, Tab. 6). 
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TABELA 10: Analise fatorial fracionário 25-1 e resultados voltamétricos para ΔE e ipa/ipc. 

Experimentos Variável Resposta  

1 2 3 4 5 ΔE / V ipa/ipc  

1 -1 -1 -1 -1 1 0,122 1,27  

2 +1 -1 -1 -1 -1 0,118 1,36  

3 -1 +1 -1 -1 -1 0,120 1,38  

4 +1 +1 -1 -1 1 0,120 1,35  

5 -1 -1 +1 -1 -1 0,116 1,35  

6 +1 -1 +1 -1 1 0,140 1,25  

7 -1 +1 +1 -1 1 0,118 1,41  

8 +1 +1 +1 -1 -1 0,116 1,33  

9 -1 -1 -1 +1 -1 0,118 1,42  

10 +1 -1 -1 +1 1 0,146 1,52  

11 -1 +1 -1 +1 1 0,120 1,37  

12 +1 +1 -1 +1 -1 0,108 1,31  

13 -1 -1 +1 +1 1 0,122 1,44  

14 +1 -1 +1 +1 -1 0,126 1,40  

15 -1 +1 +1 +1 -1 0,132 1,42  

16 +1 +1 +1 +1 1 0,128 1,42  

Média das respostas 0,120 ± 0,019 

 

1,38 ± 0,128   

Fator 
Nível 

-1 +1  

1 

2 

3 

4 

5 

[HAuCl4] / mol L-1 

Aditivo 

Potencial de deposição / V 

Carga de deposição / C 

Espessura de PCM / g 

1,00 × 10-6 

0 

+0,600 

1,00 × 10-6 

0,0200 

1,00 × 10-4 

1,00 × 10-4 

+0,200 

1,00 × 10-4 

0,1000 

 

 

A Tab. 11 apresenta os principais efeitos e os efeitos de interações mais significativos 

e sua contribuição percentual, obtido pela análise de Pareto [142], o resultado indicou que para 

a ipa/ipc, o principal fator foi o 4 (40,8%) e a interação 24 (27,0%), para ΔE foram os fatores 

1(10,9%) e o 2 (20,0%) e a interação 12 (46,4%). Comparando-se os resultados do planejamento 

fatorial obtidos para o EPCM-oleoso e o EPCM-aquoso, observou-se que pra ambos os 

eletrodos, a concentração de HAuCl4 na pasta, afeta a performance do eletrodo. No entanto, a 

performance do EPCM-aquoso, também é afetada pela carga de deposição e pela presença de 

aditivo. Além disso, foi observado que a ΔE (190 mV) e ipa/ipc (1,28) foram melhores para o 

EPCM-aquoso. Este resultado corrobora a ideia de que o método de obtenção do eletrodepósito 

pode alterar a performance do EPCM.  
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TABELA 11: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito ΔE/ mV ipa/ipc ΔE (%) ipa/ipc (%) 

    

1 0,00425 ± 0,00339 -0,0133 ± 0,0240 10,9 1,4 

2 -0,00575  ± 0,00339 -0,0008 ± 0,0240 20,0 0,01 

3 0,00325  ± 0,00339 0,0047 ± 0,0240 6,4 0,2 

4 0,00375  ± 0,00339 0,0732 ± 0,0240 8,5 40,8 

5 0,00000  ± 0,00339 0,0000 ± 0,0240 0,0 0,0 

12 -0,00875  ± 0,00339 -0,0258 ± 0,0240 46,4 5,1 

13 0,00125  ± 0,00339 -0,0399 ± 0,0240 1,0 12,1 

14 -0,00025  ± 0,00339 0,0142 ± 0,0240 0,04 1,5 

15 0,00000  ± 0,00339 0,0000 ± 0,0240 0,00 0,0 

23 0,00325  ± 0,00339 0,0380 ± 0,0240 6,4 11,0 

24 -0,00025  ± 0,00339 -0,0596 ± 0,0240 0,04 27,0 

25 0,00000  ± 0,00339 0,0000 ± 0,0240 0,0 0,0 

34 0,00075  ± 0,00339 0,0112 ± 0,0240 0,3 1,0 

35 0,00000  ± 0,00339 0,0000 ± 0,0240 0,0 0,0 

45 0,00000  ± 0,00339 0,0000 ± 0,0240 0,0 0,0 
 

4.3 Caracterização morfológica e estrutural dos eletrodepósitos 

A Figura 39 mostra uma micrografia de MEV típica para o pó de grafite recoberto com 

ouro eletrodepositado. De acordo com análise de espectroscopia de energia dispersiva de raios 

X (EDS), as regiões brancas referem-se as placas de carbono grafite recobertas com ouro 

eletrodepositado e a regiões pretas referem-se as placas de carbono grafite não recobertas. Estas 

características foram observadas para todas as amostras analisadas. 

 

FIGURA 39: Típica micrografia de MEV dos eletrodepósitos de ouro no EPC, obtidos potenciostaticamente a 

+0,200 V. 
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4.3.1 Eletrodepósito obtido na superfície do EPC 

 

As características físicas do eletrodepósito podem alterar as propriedades 

eletroquímicas do EPC. Neste sentido, foi realizado uma análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para avaliar as características morfológicas do eletrodepósito de ouro obtido 

na superfície do EPC. Neste estudo, foram avaliados alguns parâmetros associados a solução 

de eletrodeposição: concentração de HAuCl4 (1,00 × 10-6 e 1,00 × 10-4 mol L-1), efeito do 

glicerol (0 e 1,00 × 10-3 mol L-1) e carga de deposição (1,00 × 10-6 e 1,00 × 10-4 C). O filme de 

ouro depositado na superfície do EPC foi obtido potenciostaticamente. As imagens foram 

realizadas nas amostras previamente lavadas (procedimento descrito na seção 3.5). 

As Figs. 40(a)-(d) mostram micrografias de MEV típicas para os eletrodepósitos de 

ouro obtidos a partir de uma solução aquosa contendo NaCl 0,10 mol L-1, HAuCl4                    

(1,00 × 10-6 mol L-1 ou 1,00 × 10-4 mol L-1) e cargas de eletrodeposição de 1,00 × 10-6 e                     

1,00 × 10-4 C. Foi observado nestas figuras, que o eletrodepósito de ouro recobre algumas placas 

de carbono, apresentando uma morfologia homogênea independentemente da concentração de 

HAuCl4 e da carga de deposição. Estas imagens de MEV não apresentaram diferenças 

significativas e também não possibilitaram a determinação do formato dos cristalitos de ouro 

eletrodepositado. Todavia, foi possível inferir, que os cristalitos possuíram tamanho 

provavelmente nanométrico, pois analisando a micrografia de MEV com uma magnificação 

maior (Fig. 40 (a)) é possível observar que a placa recoberta com o eletrodepósito apresenta 

pontos brancos e pontos pretos.  Os pontos brancos refere-se ao ouro eletrodepositado e seu 

tamanho deve ser nanométrico tendo em vista que a placa recoberta é de 1 μm. Resultados 

semelhantes também foram obtidos com os eletrodepósitos de ouro obtidos em soluções 

contendo glicerol (Figs. 41(a)-(d)). Além disso, a partir das imagens de MEV foram observados 

placas de grafite com um diâmetro menor do que cerca de 50 micrômetros e a espessura foi 
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estimado em cerca de menos de 1 micrômetro. Como pode ser visto na Fig. 40(c), a espessura 

das placas de grafite coberto por electrodepósito de ouro não parece ser maior do que 1 

micrómetro. Assim, pode-se supor que o electrodepósito ouro não era muito espesso.  

Deve ser salientado que as análises de MEV foram muito importantes para mostrar que 

alguamas placas de carbono foram recobertos por ouro eletrodepósitado independentemente da 

condição de eletrodeposição. No entanto, apesar destas característica morfológica similares, o 

desempenho do EPC em solução de ferrocianeto foi dependente da condição de eletrodeposição 

(conclusão obtida a partir do planejamento fatorial discutido nas Tabs. 6 e 7). 

 
FIGURA 40: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPC obtidas potenciostaticamente 

no potencial de +0,200V em solução aquosa de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1 e: (a)-(b) 1,00 × 10-6 mol L-1 HAuCl4 e 

(c)-(d) 1,00 × 10-4 mol L-1 HAuCl4 com carga de: (a), (c) 1,00 × 10-6 C e (b), (d) 1,00 × 10-4 C.  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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FIGURA 41: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formado no EPC obtidos potenciostaticamente no 

potencial de +0,200V em solução aquosa de NaCl 1,00 × 10-1 mol L-1/glicerol 1,00 × 10-3 mol L-1 e:                                 

(a)-(b) 1,00 × 10-6 mol L-1 HAuCl4 e (c)-(d) 1,00 × 10-4 mol L-1 HAuCl4 com carga de: (a)-(c) 1,00 × 10-6 C e                        

(b)-(d) 1,00 × 10-4 C.   

4.3.2 Eletrodepósito obtido em pasta formada por pó de grafite/óleo mineral 

A análise por MEV foi realizada no pó de grafite contendo ouro eletrodepositado 

voltamétricamente e potenciostaticamente. As micrografias de MEV visualizada nas Figs. 

42(a)-(f) são das amostras dos pós de grafite contendo ouro (1,00 × 10-6; 1,00 × 10-4 e                

5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC) eletrodepositado voltamétricamente (+0,800 V a -0,200 V). A 

carga de deposição foi da ordem de 10-4 C. As micrografias das Figs. 42(a), (c) e (e) revelam 

que a deposição de ouro ocorreu preferencialmente em algumas placas de carbono, não sendo 

perceptível a olho nu uma diferença no grau de recobrimento em função da concentração de 

HAuCl4. De modo geral, entre as placas recobertas, há um recobrimento total destas por uma 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

(c) 
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camada de ouro (Figs. 42 (b), (d) e (f)). Para a PCM 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC, também 

observa-se alguns cristalitos tridimensionais de ouro (Fig. 42(f)) de diferentes tamanhos.  

 
FIGURA 42: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPCM, obtidos por deposição 

voltamétrica, na região de +0,800 V à -0,200 V, com velocidade de varredura de 20 mV s-1. (a)-(b) 1,00 × 10-6 mol 

HAuCl4/g PC e 8,72 × 10-4 C; (c)-(d) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e 3,77 × 10-4 C; (e)-(f) 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g 

PC e 8,31 × 10-4 C.  

Conforme observado nas Figs. 42(a)-(f) não foi possivel observar uma diferença no grau 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 

(e) (f) 
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de recobrimento em função da concentração, todavia o desempenho do EPCM em solução de 

ferrocianeto foi dependente da condição de eletrodeposição (conclusão obtida a partir do 

planejamento fatorial discutido nas Tabs. 8 e 9). 

As Figs. 43 (a)-(f) mostra as micrografias dos eletrodepósitos de ouro obtidos por 

deposição potenciostática em +0,200 V, nos EPCMs contendo 1,00 × 10-6 1,00 × 10-4 e                   

5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC.  As micrografias das Figs. 43(a), (c) e (e) também revelam que 

a deposição de ouro ocorreu preferencialmente em algumas placas de carbono, não sendo 

perceptível a olho nu uma diferença no grau de recobrimento em função da concentração de 

HAuCl4. De modo geral, entre as placas recobertas, há um recobrimento total destas por uma 

camada de ouro compacta (Figs. 43 (b), (d) e (f)).  

(a) (b) 

(c) 

(c) 

(d) 
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FIGURA 43: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPCM obtidos por deposição 

potenciostatica, no potencial de +0,200 V. (a)-(b) 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC e 9,26 × 10-4 C;                                        

(c)-(d) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e 8,67 × 10-2 C e (e)-(f)5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e 1,16 × 10-1 C.  

Realizou-se também imagens de MEV nas amostras obtidas por deposição 

voltamétrica e potenciostática no EPCM contendo 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC, Figs. 44(a)-

(f) e 45(a)-(b). De modo geral, verificou-se que independentemente do modo de obtenção dos 

eletrodepósitos (voltametricamente ou potenciostaticamente) o recobrimento ocorre 

preferencialmente sobre algumas placas de carbono, as quais são recobertas homogeneamente 

por ouro eletrodepositado. Nos casos investigados, verificou-se morfologias bastante similares, 

mesmos tendo-se variação em carga de deposição. 

 

 

 

(e) (f) 

(a) (b) 
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FIGURA 44: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPCM 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g 

PC, obtidos por deposição voltamétrica na região de +0,800 V à -0,200 V, em velocidade de varredura de: (a)-(b) 

100 mV s-1 e carga de 5,20 × 10-6 C; (c)-(d) 500 mV s-1 e carga de 1,30 × 10-6 C e (e)-(f) 1000 mV s-1 e carga de 

1,80 × 10-7 C. 

Realizou-se também imagens de MEV nas amostras obtidas por deposição 

potenciostática no EPCM contendo 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC (qd = 1,12 × 10-4 C a                  

1,80 × 10-6 C), Figs. 44(a)-(f). De modo geral, verificou-se que independentemente do modo de 

obtenção dos eletrodepósitos (voltamétricamente ou potenciostaticamente) o recobrimento 

ocorre preferencialmente sobre algumas placas de carbono, as quais são recobertas 

homogeneamente por ouro eletrodepositado. Nos casos investigados, verificou-se morfologias 

bastante similares, mesmos tendo-se variação em carga de deposição. 

(c) (d) 

(e) (f) 
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FIGURA 45: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPCM 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g 

PC após remoção do óleo mineral, obtidos por deposição potenciostática, na região de 0,200 V com carga de 

deposição de: (a)-(b) 1,12 × 10-4 C; (c)-(d) 1,03 × 10-5 C e (e)-(f) 1,80 × 10-6 C. 

Buscou-se também avaliar o tamanho das partículas de ouro eletrodepositadas no pó 

de grafite. Para isso, foi realizado microscopia eletrônica de transmissão em amostras obtidas 

(e) (f) 

(d)  (c) 

(a) (b) 
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por deposição voltamétrica e potenciostática. A análise de MET foi realizada apenas na placas 

de carbono menores.  

A Fig. 46 mostra as micrografias típicas obtidas por MET. Para a amostra obtida por 

deposição voltamétrica no EPCM 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC na velocidade de varredura de 

20 mV s-1 e cargas de deposição de 8,31 × 10-2 C (Fig. 46 (a)) foi observado partículas com 

dimensões de 52,1 nm. Para a amostra obtida por deposição potenciostática realizada no EPCM 

1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC com cargas de posição de 9,26 × 10-4 C (Fig. 46 (b)) e                        

1,80 × 10-6 C (Fig. 46 (c)) foi observado partícula com dimensões de 176,1 nm e 281,5 nm 

respectivamente. Já a amostra obtida por deposição potenciostática no EPCM 5,00 × 10-4 mol 

HAuCl4/g PC e carga de 1,16 × 10-1 C (Fig. 46 (d)) observou-se partículas de dimensões 

variando de 78,2 a 87,1 nm. 

 
FIGURA 46: Micrografias de MET dos eletrodepósitos de ouro obtidos por: (a) deposição voltamétrica na região 

de +0,800 V à -0,200 V, com EPCM 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC, a 20 mV s-1 e carga de 8,31 × 10-2 C. Deposição 

potenciostática, na região de +0,200 V com: (b) e (c) EPCM 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC carga de deposição de 

9,26 × 10-4 C e 1,80 × 10-6 C, respectivamente. (d) EPCM 5,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC carga de deposição de 

1,16 × 10-1 C. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.3.3 Eletrodepósito obtido em pasta formada por pó de grafite/solução aquosa 
 

Realizou-se também análise por microscopia eletrônica de varredura para amostras 

obtidas por deposição potenciostática no EPCM com e sem glicerol 1,00 × 10-4 mol/g PC e   

1,00 × 10-6 mol de HAuCl4/g PC (qd = 1,12 × 10-4 C a 1,80 × 10-6 C). De modo geral, observou-

se que o recobrimento ocorre preferencialmente sobre algumas placas de carbono, as quais são 

recobertas homogeneamente por ouro eletrodepositado e isso foi observado tanto para a 

deposição voltamétrica ((Fig. 47(a)-(d)) quanto potenciostática ((Fig. 48(a)-(d)).  

 
FIGURA 47: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPC obtidos por deposição 

potenciostatica no potencial de +0,200 V em solução aquosa: (a)-(b) 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC e carga de 

deposição de 3,40 × 10-4 C e (c)-(d) 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/ 1,00 x10-4 mol de glicerol/ g PC e carga de deposição 

de 4,30 × 10-4 C. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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FIGURA 48: Micrografias de MEV dos eletrodepósitos de ouro formados no EPC obtidos por deposição 

potenciostática no potencial de +0,200 V em solução aquosa: (a)-(b) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC e carga de 

deposição de 6,80 × 10-4 C e (c)-(d) 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/ 1,00 x10-4 mol de glicerol/ g PC e carga de deposição 

de 1,30 × 10-4 C. 

Conforme visto pelas micrografias de MEV a combinação, aumento da carga de 

deposição e adição de glicerol, aparentemente aumentou o grau de placas recobertas (comparar 

Fig 47(a) e Fig 47(c)), esse resultado corrobora com o resultado obtido discutido nas Tabs. 10 

e 11, nos quais foram observados que os fatores carga de deposição e a adição de glicerol são 

os fatores que alteram a resposta analítica do EPCM aquoso. 

 

4.3.4 Difração de raios X do pó de grafite recoberto com ouro 
 

A amostra (pó de grafite recoberto com ouro previamente lavado) para a análise por 

difração de raios X foi retirada após a deposição potenciostática de ouro no EPCM-oleoso 

(a) (b) 

(c) (d) 
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contendo 5,00 × 10-4 mol de HAuCl4/g PC, qd = 5,00 × 10-1 C.  

A difração de raios X foi realizada no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). 

O difratograma obtido foi comparado com as fichas 13-148 do grafite e 4-784 do ouro. O 

difratograma da Fig.49 exibe linhas de difração em 27,8º, 28,0º e 35,9º associados ao grafite 

com uma estrutura hexagonal do carbono e linhas de difração em 25,3º, 29,4º42,0º, 49,7º, 52,0º, 

67,0º e 68,9º associados ao ouro com estrutura cúbica. Desta forma, conclui-se que houve 

eletrodeposição de ouro policristalino no pó de grafite. Ademais, pode-se inferir, apesar da 

difração de raios X ter sido realizada somente nesta amostra, as demais amostras obtidas em 

outras condições possuíram características similares a esta. 

 

FIGURA 49: Difratograma para o pó de grafite recoberto com ouro eletrodepositado (EPCM com 5,00 × 10-4 mol 

HAuCl4/g PC eletrodepositado potenciostaticamente com qd = 5,00 × 10-1 C).  

 

4.4 Estudo eletroquímico com dopamina 
 

Como foi verificado nos estudos com os EPCMs com filme de ouro (seção 4.2.1) e pó 

de grafite recoberto com ouro obtidos em pasta oleosa (seção 4.2.2) e aquosa (seção 4.3.3), o 

perfil voltamétrico para oxidação/redução de uma espécie química, naquele caso íon 

ferrocianeto, foi influenciada diferentemente pelos parâmetros de eletrodeposição. Neste 

sentido, também foi investigado como que os parâmetros de eletrodeposição de ouro sobre pó 

de grafite obtido a partir da pasta oleosa afetam a resposta voltamétrica para oxidação de 
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dopamina. Os parâmetros de eletrodeposição avaliados foram: concentração de HAuCl4
 na 

PCM, porcentagem de pó de grafite e óleo mineral, potencial de deposição, carga de deposição 

e espessura da PCM. Avaliou-se também como algumas variáveis da solução contendo 

dopamina podem afetar o sinal analítico. Neste caso foram avaliados os parâmetros: 

composição da solução (NaCl ou PBS pH 7,0) e adição de metabissulfito de sódio. O interesse 

em avaliar a presença de metabissulfito de sódio é que este é um aditivo em medicamentos 

contendo dopamina, sendo um agente antioxidante. Ademais, optou-se pelo procedimento de 

lavagem prévia do pó de grafite recoberto com ouro para o re-preparo do eletrodo de pasta de 

carbono oleoso, pois este procedimento melhora significativamente a resposta analítica do 

EPCM, conforme foi observado nos voltamogramas da Fig. 28. 

Inicialmente foi realizado um estudo para analisar a possibilidade da utilização do 

EPCM para a oxidação e redução de dopamina. O estudo do perfil voltamétrico para a oxidação 

de dopamina foi realizado em solução de NaCl 0,10 mol L-1 / Na2S2O5 1,00 × 10-4 mol L-1, com 

e sem dopamina ((Fig. 49(a)-(b)). Os dois eletrodos apresentaram sinal analítico para a oxidação 

da dopamina, porém, a corrente de fundo produzida com o EPCM (Fig. 48(b) curva cheia) foi 

bem menor que a do EPC (Fig. 49(a) curva cheia). Esse resultado indica que o EPCM pode ser 

bastante promissor para o estudo em solução com dopamina. 

 

FIGURA 50: Voltamograma cíclico (3ª curva, 100 mV s-1) obtido em solução aquosa de: (—) NaCl 0,1 mol L-1/ 

Na2S2O5 1,0 × 10-3 mol L-1 (– – –) NaCl 0,1 mol L-1 / Na2S2O5 1,0 × 10-3 mol L-1 / DA 1,0 × 10-4 mol L-1. (a) EPC 

e (b) EPCM. 
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A Fig. 50 mostra algumas curvas voltamétrica típicas para EPCM obtidas em solução 

de dopamina contendo NaCl ou PBS, sem e com Na2S2O5. Foi observado que a melhor resposta 

analítica para dopamina foi obtida na solução contendo NaCl e Na2S2O5 (curva pontilhada), 

pois esta apresentou a maior corrente.  

 

FIGURA 51: Voltamogramas cíclicos (3ª curva, 100 mV s-1) obtido com os EPCM na condições: (– • – •) contendo 

1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC, % pó/óleo de 78/22%, Ed = +0,600 V, qd = 1,00 × 10-6 C, Espessura da PCM = 

0,0200g (– – –) contendo 1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC, % pó/óleo de 78/22%, Ed = +0,200 V, qd = 1,00 × 10-6 C, 

Espessura da PCM = 0,1000g, (• • •) contendo 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC, % pó/óleo de 78/22%, Ed = +0,600 

V, qd  = 1,00 × 10-4 C, Espessura da PCM = 0,100g  e (—) contendo 1,00 × 10-4 mol HAuCl4/g PC, % pó/óleo de 

78/22%, Ed = +0,200 V, qd  = 1,00 × 10-4 C, Espessura da PCM = 0,0200g 

A presença de Na2S2O5 contribuiu para o aumento da corrente anódica e desloca o 

potencial de oxidação da dopamina para regiões mais anódicas (~0,70 V). A potenciais mais 

positivos que +0,000 V a dopamina é oxidada a dopaminoquinona conforme reação química na 

Fig. 52, em uma reação envolvendo dois elétrons [1143-145]. 

 

 

FIGURA 52: Reação de oxidação da dopamina a dopaminoquinona. 

Neste caso, durante a varredura de potencial para potenciais mais positivos, a 

concentração de dopaminoquinona inicialmente aumenta na região de interface (camada de 

difusão). Porém, sendo o Na2S2O5 um agente redutor, este reage com a dopaminaoquinona, 

reduzindo-a novamente a dopamina. Este processo faz com que a concentração de dopamina 
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aumente na região de interface e, consequentemente, aumente a corrente de oxidação durante a 

varredura anódica. Além disso, como a ação antioxidante do Na2S2O5 contribuiu para diminuir 

a concentração de dopaminoquinona, há uma diminuição na corrente do pico catódico (c1).   

A Tab. 12 mostra o planejamento fatorial fracionário 29-5 e os resultados voltamétricos 

para o potencial de oxidação (Ea) e corrente de pico anódico (ipa) para a reação de oxidação de 

dopamina. Pode ser observado que as respostas médias globais para Ea (402,85 ± 160,8) e               

ipa (14,7 ± 10,7) apresentaram alto desvios padrão, o que indica que há um problema para 

utilizar estes eletrodos em eletroanálise sem o controle das condições de eletrodeposição. 

TABELA 12: Planejamento fatorial fracionário 29-5 e resultados voltamétricos para Ep e ipa. 

Experimento Fator      Resposta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ea / mV ipa / µA 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 469,2 13,16 

2 +1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 300,4 6,816 

3 -1 +1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 554,8 31,6 

4 +1 +1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 205,2 3,532 

5 -1 -1 +1 -1 1 -1 1 1 -1 200 4,696 

6 +1 -1 +1 -1 -1 1 -1 1 1 627,6 33,36 

7 -1 +1 +1 -1 -1 1 1 -1 1 307,6 13,19 

8 +1 +1 +1 -1 1 -1 -1 -1 -1 554,8 21,18 

9 -1 -1 -1 +1 -1 1 1 1 -1 218,8 3,422 

10 +1 -1 -1 +1 1 -1 -1 1 1 625,6 27,4 

11 -1 +1 -1 +1 1 -1 1 -1 1 258,4 15,68 

12 +1 +1 -1 +1 -1 1 -1 -1 -1 489,2 7,236 

13 -1 -1 +1 +1 1 1 -1 -1 1 464 12,92 

14 +1 -1 +1 +1 -1 -1 1 -1 -1 309,2 6,692 

15 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 1 -1 605,6 30,36 

16 +1 +1 +1 +1 1 1 1 1 1 255,2 4,146 

Média da resposta      402,85 ± 160,8 14,7 ± 10,7 

                           Fator 
     Nível 

     -1 +1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

[HAuCl4] / mol L-1 

% pó de grafite / óleo   

Potencial de deposição / V 

Carga de deposição / C 

Espessura da PCM / g 

% pó de grafite / óleo 

NaCl/PBS (pH 7)  

Na2S2O5 / mol L-1 

Velocidade de varredura / mV s-1 

    1,0 × 10-6 

78/22 

+0,600 

1,0 × 10-6 

0,0200 

78/22 

NaCl 

0 

20 

1,0 × 10-4 

70/30 

+0,200 

1,0 × 10-4 

0,100 

70/30 

PBS 

1,0 × 10-3 

100 
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A Tab. 13 apresenta os principais efeitos e sua contribuição percentual, obtido pela 

análise de Pareto [142], a qual indicou que para Ea e ipa o principal fator foi o 7 (80,64 % e 

97,41% respectivamente), isto é, a adição de NaCl ou PBS. O valor negativo para o efeito                    

7 (-2336 mV para Ea e -119,04 µA para ipa) indica que o menor nível, nesse caso ausência de 

PBS e presença de NaCl, proporciona correntes maiores. Com isso, foi realizado um novo 

planejamento fatorial fracionário 28-4
 utilizando-se uma concentração fixa de NaCl, sem PBS. 

Deve-se destacar que diversos trabalhos na literatura relatam diferentes procedimentos 

para a determinação de dopamina utilizando métodos eletroanalíticos. Nestes procedimentos é 

estudado a oxidação de dopamina na presença solução tampão fosfato (PBS).  Nestes métodos 

o PBS geralmente atua como eletrólitos suporte, sendo que em alguns trabalhos os resultados 

foram mais satisfatório em solução de PBS pH 7,0 [146-152]. 

TABELA 13: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito Ea/ mV ipa / µA Ea (%) ipa (%) 

    

1 288,8 ± 48,8 -14,666 ± 2,69 1,49 1,22 

2 16 ± 48,8 18,458 ± 2,69 0,00 1,94 

3 202,4 ± 48,8 17,698 ± 2,69 0,73 1,78 

4 6,4 ± 48,8 -19,678 ± 2,69 0,00 2,20 

5 -19,2 ± 48,8 13,486 ± 2,69 0,01 1,03 

6 -10,4 ± 48,8 -10,01 ± 2,69 0,00 0,57 

7 -2336 ± 48,8 -119,04 ± 2,69 97,41 80,64 

8 140 ± 48,8 41,642 ± 2,69 0,35 9,87 

9 -20 ± 48,8 11,386 ± 2,69 0,01 0,74 

 

A Tab. 14 mostra o planejamento fatorial fracionário 28-4 e os resultados voltamétricos 

para Ea e ipa. Pode ser observado que as respostas médias para Ea (402,85 ± 160,8) e ipa (14,7 ± 

10,7) apresentaram um grande desvios padrão, indicando que outras variáveis afetam o sistema 

eletroquímico além de NaCl e PBS. 
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TABELA 14: Planejamento fatorial fracionário 28-4 e resultados voltamétricos para Ep e ipa. 

Experimento Fator  Resposta 

1 2 3 4 5 6 7 8 Ea / mV ipa / µA 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 503,6 30,74 

2 +1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 472 5,794 

3 -1 +1 -1 -1 1 1 1 

1 

-1 502,4 30,1 

4 +1 +1 -1 -1 -1 -1 1 258 8,056 

5 -1 -1 +1 -1 1 -1 1 -1 704 18,1 

6 +1 -1 +1 -1 -1 1 1 1 503,6 30,74 

7 -1 +1 +1 -1 -1 1 -1 1 730 14,054 

8 +1 +1 +1 -1 1 -1 -1 -1 359,2 24,64 

9 -1 -1 -1 +1 -1 1 1 -1 730 14,054 

10 +1 -1 -1 +1 1 -1 1 1 522 79,04 

11 -1 +1 -1 +1 1 -1 -1 1 380 11,24 

12 +1 +1 -1 +1 -1 1 -1 -1 309,6 6,524 

13 -1 -1 +1 +1 1 1 -1 1 396,8 20,24 

14 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 380 11,24 

15 -1 +1 +1 +1 -1 -1 1 -1 485,2 51,02 

16 +1 +1 +1 +1 1 1 1 1 574 1,754 

Média da resposta 488,15 ± 142,8 22,3 ± 19,7 

Fator 
 Nível 

 -1 +1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

[HAuCl4] / mol L-1 

% pó de grafite / óleo   

Potencial de deposição / V 

Carga de deposição / C 

Espessura da PCM / g 

% pó de grafite / óleo 

Na2S2O5 / mol L-1 

Velocidade de varredura / mV s-1 

 1,0 × 10-6 

70/20 

+ 0,600 

1,0 × 10-6 

0,0200 

70/20 

0 

20 

1,0 × 10-4 

70/30 

+ 0,200 

1,0 × 10-4 

0,100 

70/30 

1,0 × 10-3 

100 
 

A Tab. 15 apresenta os principais efeitos e sua contribuição percentual, obtido pela 

análise de Pareto [142]. Pode-se observar que o resultado indicou que para a ipa o principal fator 

foi o 6 (39,02 %), 7 (37,33 %), 2 (12,44%) e 8 (3,76 %) enquanto que para Ea foi o fator 1 

(40,87 %), 7 (20,60 %), 6 (14,44 %), 2 (13,86 %) e 3 (7,63 %). Pode-se concluir neste sistema 

eletroquímico estudado, que a % pó de grafite / óleo na etapa de obtenção de eletrodepósito,        

% de pó de grafite / óleo no preparo do EPCM e presença de Na2S2O5 na solução de analise são 
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os parâmetros mais importantes a serem analisados na hora da determinação de dopamina, 

considerando-se seu efeito sobre a intensidade de sinal analítico. 

TABELA 15: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito Ea/ mV ipa / µA Ea (%) ipa (%) 

    

1 -1053,6 ± 101,2 -21,76 ± 15,3 40,87 1,50 

2 -613,6 ± 101,2 -62,56 ± 15,3 13,86 12,44 

3 455,2 ± 101,2 -13,76 ± 15,3 7,63 0,60 

4 -255,2 ± 101,2 32,888 ± 15,3 2,40 3,44 

5 10,4 ± 101,2 24,48 ± 15,3 0,00 1,90 

6 626,4 ± 101,2 -110,81 ± 15,3 14,44 39,02 

7 748 ± 101,2 108,392 ± 15,3 20,60 37,33 

8 -74,4 ± 101,2 34,392 ± 15,3 0,20 3,76 

 

Com base nos resultados do planejamento fatorial foi possível inferir sobre as 

condições de analises mais adequadas para a determinação de dopamina. Neste sentido, 

algumas condições puderam ser fixadas, como:  condições para eletrodeposição de ouro no 

EPCM (concentração de HAuCl4 na PC de 1,0 × 10-6 mol / g PC, espessura da PC de 0,200g, 

porcentagem de pó de grafite/óleo mineral no EPCM de 80/20% e potencial de deposição de 

+0,200V) e condições para determinação de dopamina (porcentagem de pó de grafite/óleo 

mineral no EPCM de 80/20% e solução de analise contendo NaCl 0,10 mol L-1). 

No que se refere a composição da solução, foi realizado experimento para analisar o 

efeito da concentração de Na2S2O5 na solução contendo dopamina. Com isso foi realizado 

voltametria cíclica com os EPCMs 1, 5, 10 e 14 (ver Tab. 12) na solução contendo dopamina 

5,00 × 10-4 mol L-1, NaCl 0,10 mol L-1 e Na2S2O5 de 1,00 × 10-5 a 5,00 × 10-3 mol L-1. Na Fig. 

53 é mostrado o gráfico da carga anódica em função da concentração de Na2S2O5. Conforme 

pode ser observado, a variação máxima da carga anódica foi observada quando se utilizou a 

concentração de 4,00 × 10-3 mol L-1 de Na2S2O5. Neste sentido, esta concentração foi escolhida 

para composição da solução de dopamina. 
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FIGURA 53: Gráfico da carga anádica em função da concentração de metabissulfito. (♦) EPCM 1, (▲) EPCM 5,             

(●) EPCM 10 e (■) EPCM 14. 

  

Tendo-se otimizado a concentração de Na2S2O4 na solução, buscou-se analisar 

também a carga de deposição de ouro no EPCM, avaliando-se qual leva a uma maior carga ou 

corrente para oxidação de dopamina. Nesse sentido, foi preparado EPCMs eletrodepositados 

em diferentes cargas (1,00 × 10-6 a 5,00 × 10-4 C) e analisado em solução contendo dopamina 

5,00 × 10-4 mol L-1, Na2S2O5 4,00 × 10-3 e NaCl 0,10 mol L-1. Na Fig. 54 mostra o gráfico da 

carga anódica de oxidação de dopamina em função da carga de deposição, a qual mostra que o 

EPCM com carga de deposição de 3,00× 10-4 C leva a uma maior carga de oxidação com uma 

variação mínima da carga anódica, por este motivo esta condição foi escolhida para o preparo 

de novos EPCMs. 

 

FIGURA 54: Gráfico da carga anódica em função da carga de deposição para o EPCM 1,00 × 10-6 mol / g PC.  
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Considerando-se os resultados até então obtidos, procurou-se investigar o processo de 

oxidação e redução de dopamina sobre o EPCM modificado por ouro eletrodepositado. As 

condições para a eletrodeposição no EPCM foram: concentração de HAuCl4 (1,00 × 10-6 mol 

HAuCl4/g PC), razão pó/óleo (78/22), potencial de deposição (+0,200 V), carga de deposição 

(0,30 mC) e espessura da PCM (0,0200g). Após a eletrodeposição, a pasta de carbono (pó de 

grafite + ouro eletrodepositado + aglutinante) foi lavada e utilizada para preparar um novo 

eletrodo com razão pó/óleo de 78/22 e espessura da PCM de 0,0200g. Estas condições de 

eletrodeposição e preparo do eletrodo foram adotadas, porque foram as que melhor 

influenciaram a performance do eletrodo para a resposta voltamétrica na oxidação de dopamina. 

A curva de calibração foi obtida em solução aquosa contendo NaCl 0,10 mol L-1, 

metabissulfito de sódio 4,00 × 10-4 mol L-1 e dopamina (1,03 × 10-9 a 9,33 × 10-4 mol L-1). Nesta 

solução foi borbulhado gás nitrogênio para remover o O2 dissolvido na solução e minimizar a 

corrente associado a redução de O2. Pode ser observado na Fig. 55 que a curva analítica 

construída apresenta uma tendência para linearidade na faixa de mais alta concentração de DA, 

porém, este resultado impossibilita a determinação de dopamina em amostras de medicamento. 

 

FIGURA 55: Gráfico de carga anódica (qa) versus [DA] para três EPCMs eletrodepositado nas condições: HAuCl4 

(1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC), razão pó/óleo (78/22), potencial de deposição (+0,200 V), carga de deposição 

(0,30 mC) e espessura da PCM (0,0200g). Voltametrias realizadas em solução: NaCl 0,10 mol L-1, Na2S2O4                 

4,00 × 10-4 mol L-1 e diferentes concentrações de DA. 
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A não linearidade da curva analítica pode estar sendo afetada por diferentes fatores, 

um deles pode estar associado com a alteração na proporção de Na2S2O5/DA na solução. Neste 

sentido, realizou-se um planejamento fatorial 22 para analisar a resposta voltamétrica da 

oxidação de dopamina (Tab. 16), tendo-se diferentes proporções de Na2S2O5/DA:                    

(4,00 × 10-3/5,00 × 10-4 mol L-1, 4,00 × 10-3/5,00 × 10-6 mol L-1,                                                                    

4,00 × 10-5/5,00 × 10-4 mol L-1 e 4,00 ×10-5/5,00×10-6 mol L-1). Conforme observado nas Figs. 

56(a)-(b) a variação na proporção da concentração Na2S2O5/DA em solução leva a uma 

alteração no perfil voltamétrico para a reação de oxidação e redução de dopamina. Por meio da 

análise fatorial seria esperado que a concentração de DA fosse um fator principal para o sinal 

analítico, já que este sinal é decorrente da oxidação da DA. A análise por Pareto (Tab. 17), 

confirma esta dependência de qa e concentração de DA, indicando uma contribuição relativa de 

47,4%. Ademais, como já discutido anteriormente nas Tabs. 14 e 15, a concentração de Na2S2O5 

também afeta o sinal para oxidação de DA, tendo apresentado uma contribuição de 31,4%. 

Contudo, a principal informação a ser obtida nesta análise seria investigar se ocorre interação 

entre as duas variáveis. A análise por Pareto, Tab. 17, mostra que a interação entre as variáveis 

(DA e Na2S2O5)
 apresenta uma contribuição de 21,2%, indicado que esta interação também 

afeta o sinal para oxidação de DA. Diante disto, pode-se concluir que a alteração na proporção 

de Na2S2O5/DA em solução, pode ter afetado de forma diferente a resposta analítica em cada 

concentração de DA na curva analítica e consequentemente ter contribuído para a não obtenção 

de um curva linear. Outro fator que possivelmente tenha afetado a linearidade da curva analítica 

foi a alteração do pH da solução (analise não realizada aqui). A variação do pH provocado pela 

liberação de H+ devido a oxidação de dopamina pode alterar de forma diferente o perfil 

voltamétrico e consequentemente o sinal analítico para cada concentração de DA na curva 

analítica [153-156].  
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FIGURA 56: Voltamogramas cíclicos do EPCM (1,00 × 10-6 mol HAuCl4/g PC) em solução NaCl 0,10 mol L-1 e: 

(a) DA 5,00 × 10-6 mol L-1 e (—) Na2S2O5 4,00 × 10-5 mol L-1 e (- - -) Na2S2O5 4,00 × 10-3 mol L-1.                                      

(b) DA 5,00 × 10-5 mol L-1 e (—) Na2S2O5 4,00 × 10-5 mol L-1 e (- - -) Na2S2O5 4,00 × 10-3 mol L-1. 

 

TABELA 16: Analise fatorial completo 22 e resultados voltamétricos para qa. 

Experimento 
Fator Resposta 

1 2   

1 -1 -1  3,05 × 10-5 

2 +1 -1  7,36 × 10-5 

3 -1 +1  1,29 × 10-4 

4 +1 +1  5,71× 10-4 

Media das respostas 2,01× 10-4 ±  0,00049 

 Fator 
Nível 

-1 +1 

1 Na2S2O2 / mol L-1 4,00 × 10-5 4,00 × 10-3 

2 DA / mol L-1 5,00 × 10-6 5,00 × 10-4 

 

TABELA 17: Principais efeitos e interações e sua contribuição percentual obtido pela análise de Pareto. 

Efeito 
qa (%) qa 

   

1 4,85 × 10-4 31,4 

2 5,96 × 10-4 47,4 

12 3,98 × 10-4 21,2 
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5 CONCLUSÕES 
 

As voltametrias cíclicas com EPCM (pó de grafite + óleo) demostraram que a redução 

de íons AuCl4
- a ouro metálico ocorre a potenciais mais negativos que ~+0,60 V (Edep) e a 

oxidação do ouro metálico a potenciais mais positivos que ~+0,40 V (Ediss). Para os EPCMs (pó 

de grafite + solução aquosa) foi observado que a redução de íons AuCl4
- a ouro metálico ocorre 

a potenciais mais negativos que ~+0,73 V (Edep) e a oxidação do ouro metálico a potenciais 

mais positivos que ~+0,25 V (Ediss). Além disso, verificou-se para estes eletrodos que a redução 

do Au3+ provavelmente ocorreu em todo o volume da pasta de carbono modificada, porém não 

homogeneamente, ou seja, o processo de redução ocorre preferencialmente na interface 

PCM/solução aquosa de NaCl e diminuiu em direção ao interior da PC. Este resultado indica 

que o processo de eletrodeposição de ouro depende fortemente do transporte de massa de íons 

Cl- da PC para a solução aquosa e cátions (Na+) no sentido contrário. O processo de 

eletrodeposição de ouro no EPCM comporta-se como um sistema quase-reversível, indicando 

com isso que o sistema tem uma forte dependência do transporte de massa (migração e difusão) 

e transferência de elétrons. Ademais, observou-se que as correntes de pico catódico para os 

EPCMs aquoso foram maiores do que os EPCMs oleoso, indicando que a cinética de redução 

em meio aquoso é maior possivelmente devido a maior velocidade no transporte de massa no 

meio aquoso. Estudos por planejamento fatorial indicaram que os fatores (concentração de 

HAuCl4 na PC) e (carga de deposição e presença de aditivo) relacionados a eletrodeposição 

afetaram a performance dos EPCMs oleosos e aquosos, respectivamente. Estudos realizados 

com EPCM oleoso e aquoso mostram a possibilidade de realizar a eletrodeposição de ouro 

dentro de uma pasta de carbono, sendo que as imagens de MEV indicaram que a eletrodeposição 

ocorreu sobre algumas placas de pó de grafite de forma homogênea, tanto para os depósitos 

obtidos voltamétricamente quanto potenciostaticamente. Imagens de MET indicaram formação 

de nanopartículas de ouro. Análise por difração de raios X de alta resolução, mostraram linhas 
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de difração para o ouro metálico, indicando a eletrodeposição de ouro policristalino no pó de 

grafite. A curva analítica para a oxidação de dopamina não apresentou linearidade adequada 

para a determinação de DA. O fato de não se ter obtido uma região linear pode ser associação 

com a alteração na proporção de Na2S2O5/DA em solução, esta alteração pode ter afetado de 

forma diferente a resposta analítica em cada concentração de DA na curva analítica e 

consequentemente ter contribuído para a não obtenção de um curva linear.  
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