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Arriscar tanto em nossos esforços para 

moldar a natureza conforme nossa satisfação e, 

ainda assim, falhar em alcançar nosso objetivo 

seria, sem dúvida, a ironia final. No entanto, essa 

parece ser a nossa situação. A verdade raramente 

mencionada, mas evidente aos olhos de todos, é 

que a natureza não é tão facilmente moldada. 

(CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. p. 

208. São Paulo: Gaia, 2010). 
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RESUMO 

 

Eletrodos modificados com polímeros condutores (PCs) e grafeno têm sido utilizados 

em diversas aplicações como na preparação de dispositivos de armazenamento de carga e 

sensores. Na fabricação de sensores, eletrodos baseados em compósitos destes materiais podem 

apresentar um efeito sinérgico como a diminuição à resistência à polarização, além de manter 

as propriedades eletrônicas e mecânicas dos PCs. Neste trabalho, compósitos de polipirrol 

(PPy) com óxido de grafeno reduzido (rGO) foram produzidos visando a aplicabilidade como 

sensores ambientais não-enzimáticos. O rGO foi obtido pela oxidação do grafite, exfoliação do 

grafite e pela subsequente redução com hidrazina (N2H6SO4). O PPy e seus compósitos com 

rGO foram produzidos variando as razões massa de 2 e 5 % de rGO em relação ao PPy (PPy-

2%rGO e PPy-5%rGO, respectivamente) por meio de polimerização química in situ, utilizando 

persulfato de amônio, (NH4)2S2O8, como oxidante. Foram realizadas caracterizações por 

espectroscopia Raman, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE). As caracterizações eletroquímicas foram realizadas por 

modificações por drop casting com tintas de PPy e do híbrido, em eletrodo de carbono vítreo 

(GCE) e em eletrodos serigrafados (SPE) e também por automontagem (SA). O processo de 

fabricação do SPE foi otimizado utilizando grafite e resina alquídica. Os SPE foram aplicados 

na determinação de Diuron. Os resultados obtidos nas caracterizações comprovaram a oxidação 

e redução do grafite, obtendo rGO, bem como a fabricação dos híbridos de PPy e rGO. As 

composições da tinta condutora do SPE foram otimizadas em 50% de grafite e 50% de resina 

alquídica com o uso de tolueno (C7H8) como solvente, resultando em uma área eletroativa de 

1,82 cm². Nas modificações com o PPy ou com o PPy-2%rGO os voltamogramas cíclicos 

exibiram perfis característicos do PPy. Os resultados de EIE mostraram que o compósito PPy-

2%rGO apresentou menor resistência de polarização quando comparado ao PPy. O Diuron foi 

avaliado e demonstrou ser dependente da protonação, com limites de quantificação e detecção 

comparáveis com os da literatura. Os SPE modificados com as tintas dos compósitos 

mostraram-se vantajosos em relação às técnicas de drop casting e SA, pois são mais simples e 

rápidos de serem produzidos, além de oferecerem a possibilidade de produção em larga escala. 

 

Palavras-chave: Polímeros condutores. Polipirrol. Grafeno. Compósitos. Sensores 

eletroquímicos.  
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ABSTRACT 

        

 Electrodes modified with conducting polymers and graphene have been used in several 

applications such as in the preparation of charge storage devices and sensors. In the manufacture 

of sensors, electrodes based on composites of these materials can present a synergistic effect, 

such as decreasing the resistance to polarization, keeping the electronic and mechanical 

properties of conducting polymers. In this work, composites of polypyrrole (PPy) with reduced 

graphene oxide (rGO) were produced aiming at applicability as non-enzymatic environmental 

sensors. rGO was obtained by oxidation of graphite, exfoliation of graphite and subsequent 

reduction with hydrazine (N2H6SO4). PPy and its composites with rGO were produced varying 

the mass ratios of 2 and 5% of rGO in relation to PPy (PPy-2%rGO and PPy-5%rGO, 

respectively) by means of chemical polymerization in situ, using persulfate of ammonium, 

(NH4)2S2O8, as an oxidizer. Characterizations were performed by Raman spectroscopy, Fourier 

transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, cyclic voltammetry and 

electrochemical impedance spectroscopy. The electrochemical characterizations were carried 

out by modifications by drop casting with PPy and hybrid inks, in glassy carbon electrode 

(GCE) and in screen-printed electrodes (SPE) and also by self-assembly (SA). The SPE 

manufacturing process was optimized using graphite and alkyd resin. The SPE were applied in 

the determination of Diuron. The results obtained in the characterizations confirmed the 

oxidation and reduction of graphite, obtaining rGO, as well as the fabrication of PPy and rGO 

hybrids. The SPE conductive ink compositions were optimized at 50% graphite and 50% alkyd 

resin using toluene (C7H8) as a solvent, resulting in an electroactive area of 1.82 cm². In the 

modifications with PPy or with PPy-2%rGO, the cyclic voltammograms exhibited 

characteristic profiles of PPy. The EIE results showed that the composite PPy-2%rGO had 

lower polarization resistance when compared to PPy. Diuron has been evaluated and shown to 

be dependent on protonation, with quantification and detection limits comparable to those in 

the literature. SPE modified with composite inks proved to be advantageous in relation to drop 

casting and SA techniques, as they are simpler and faster to be produced, in addition to offering 

the possibility of large-scale production. 

 

Keywords: Conducting polymers. Polypyrrole. Graphene. Composites. Electrochemical 

sensors. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Sensores eletroquímicos são dispositivos dotados da capacidade de sentir o ambiente a 

sua volta. Essa prosopopeia é factível pelo fato do sensor utilizar um eletrodo como um elemento 

de transdução na presença do analito1, transformando as reações eletroquímicas em sinal elétrico. 

O interesse na modificação de eletrodos é crescente, pois sua modificação permite elevar a 

seletividade e sensibilidade do dispositivo em face ao analito. Assim, esse tipo de dispositivo 

vem sendo modificado por diversos tipos de materiais, entre eles, destaca-se os polímeros 

condutores intrínsecos (PCs), que podem conferir propriedades específicas ao componente, como 

é o caso da condutividade que pode ser regulada a partir da interação entre receptores e doadores 

de elétrons2–7.  

Os PCs pertencem à classe dos polímeros conjugados e apresentam uma sequência de 

ligações simples e duplas alternadas fazendo com que se forme um sistema eletrônico 

unidimensional8. Um exemplo, o Polipirrol (PPy), que é formado por cadeias contendo duplas 

ligações conjugadas e seus orbitais π formam um íon através da redução ou oxidação. Esse PC é 

utilizado em dispositivos, tais como: baterias9, capacitores10,11, células solares12,13, células a 

combustível14 e sensores15–17. O PPy possui condutividade de 10² - 7,5 × 10³ S cm-1, boa 

estabilidade química e térmica, é facilmente polimerizado e dopado e os filmes produzidos com 

ele apresentam boas propriedades mecânicas, tais como flexibilidade e rugosidade. Assim, esse 

PC é vastamente utilizado e estudado na modificação de eletrodos para o desenvolvimento de 

sensores, pois uma das suas características eletroquímicas é produzir voltamogramas de perfis 

variáveis de acordo com sua interação com o analito. Essas alterações nos perfis dos 

voltamogramas permitem ampliar a seletividade do sensor18.  

Outros materiais que são de grande interesse eletroquímico são os alótropos de carbono. 

O grafeno, por exemplo, permanece em destaque desde 2005 quando foi descoberto19, pode ser 

definido como uma monocamada de átomos de carbono que possui hibridização tipo sp². Em sua 

forma oxidada (GO) possui um grande número de grupos oxi-funcionais na superfície tais como 

–OH, –COOH, –O e –CO, que o tornam hidrofílico e prontamente dispersível em água, bem 

como em alguns solventes orgânicos. Em sua forma reduzida (rGO) apresenta elevada 

condutividade20–23.  

A fabricação de compósitos, que também podem ser chamados de híbridos, unindo 

alótropos de carbono com PCs é conhecida24,25, incluindo compósitos de grafeno com PPy25, pois 
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eles têm apresentado vantagens como o aumento da sensibilidade pelo aumento de área 

eletroativa e da condutividade25–28.  

Em face à crise ambiental global e a utilização excessiva de desreguladores ou 

disruptores endócrinos (DE), tem crescido o número de pesticidas liberados pelo governo federal, 

sendo que somente em 2020 o Brasil liberou o registro de 493 agrotóxicos, componentes ou 

afins29. Concomitantemente cresce a preocupação da contaminação dos recursos hídricos por 

essas substâncias30. De modo geral, estudos dos efeitos de substâncias disruptoras endócrinas no 

ambiente ascenderam após o alerta da bióloga marinha Rachel Carson, em 1962, que narrou os 

impactos do diclorodifeniltricloroetano, DDT (C14H9Cl5), no livro Primavera Silenciosa. Desde 

então, os estudos sobre disruptores endócrinos, entre eles hormônios e pesticidas, ganharam 

destaque por influenciar as funções fisiológicas de hormonas endógenas. Essas substâncias 

exógenas afetam funções fisiológicas em organismos e podem gerar perturbações ou impactos 

ambientais31. A sua utilização foi ampliada para atender as demandas do setor agrícola e 

acentuada pelo crescimento demográfico. Conhecidos como defensivos agrícolas, os pesticidas 

podem ser classificados como fungicidas, herbicidas ou inseticidas e a intensificação do seu uso 

pode ser considerado uma ameaça ambiental e conferir inúmeros problemas à saúde ambiental e 

humana32. 

O Diuron (C9H10Cl2N2O) é um dos tipos de herbicidas utilizados na agricultura em 

diversos cultivos, podendo se destacar o cultivo de cana-de-açúcar33, algodão34, abacaxi35 e uva36. 

Também é aplicado em fazendas de aquicultura para controle de algas37 e faz parte da 

composição de tintas anti-incrustantes, utilizadas para pintura dos cascos de embarcações38,39. 

Dessa forma, pode ser encontrado no ambiente de forma ampla, pois pode estar presente no solo,  

águas intracontinentais e no mar39,40. Assim, o Diuron é um poluente emergente encontrado no 

ambiente marinho devido às descargas continentais e também por sua utilização nas tintas usadas 

nos cascos de embarcações. Na literatura, destaca-se a necessidade de observar sua toxicidade, 

em prol de mitigar impactos ambientais32,39. Logo, para detecção desse pesticida se faz necessário 

a utilização de técnicas analíticas. De modo geral, a cromatografia é a técnica mais comumente 

utilizada em sua detecção41,42 . 

A determinação de pesticidas por meio das técnicas cromatográficas, como 

cromatografia gasosa (CG) ou cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e espectrometria 

de massa (MS) possuem desvantagens, como a demanda pelo pré-tratamento da amostra, tempo 

de resposta demorado e utilização de equipamentos com alto custo43,44. Nesse sentido, os sensores 

eletroquímicos são alternativas para o monitoramento e controle ambiental de diversos DE. 
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Algumas vantagens competitivas da utilização de técnicas eletroquímicas são: agilidade na 

realização das medidas, baixo custo, uso de amostras de baixo volume, alta sensibilidade e ainda 

oferecem a possibilidade de aplicação in situ, especialmente se for utilizado SPE descartáveis45. 

Relatos na literatura exibem a determinação eletroquímica do Diuron através de filmes 

automontados (SA)46 e também por eletrodos de carbono vítreo (GCE) modificados47, mas ainda 

não foi reportado sua determinação através do SPE. A maior eficácia na análise de amostras para 

monitoramento ambiental pode ser alcançada a partir de dispositivos que sejam produzidos em 

grande escala, com baixo custo e que oferecem a possibilidade de miniaturização e portabilidade 

do sistema, como é o caso dos SPE que também demandam baixos volumes de amostra e 

possuem grande versatilidade45,48.  Desta forma, os SPE têm como vantagem a utilização de 

técnicas eletroquímicas que associadas ao baixo custo de fabricação do dispositivo, baixo volume 

de reagentes, baixo volume de amostras e grande facilidade logística, torna mais sustentável a 

sua aplicação analítica. 

O desenvolvimento de materiais de eletrodos baseados em PCs e grafeno é muito 

diversificado. Entretanto, a utilização de híbridos de PPy e grafeno é recente e tem atraído grande 

interesse para diferentes aplicações, tais como em sensores49–54, celúlas solares55, dispositivos 

armazenadores de carga56, supercapacitores57–59 e baterias60, Adicionalmente há inúmeras 

variáveis que podem ser exploradas tanto na preparação como na caracterização destes materiais, 

pela simples variação dos parâmetros de obtenção dos compósitos, bem como pelas técnicas de 

fabricação dos filmes. Ademais, há poucos estudos que descrevem a utilização de compósitos de 

PCs e grafeno para a preparação de sensores não-enzimáticos que visam a determinação de 

substâncias DE, como herbicidas, fungicidas e inseticidas.  E também não há na literatura SPE 

combinado modificado com híbrido de PPy e rGO aplicado para detecção de Diuron. 

Desta forma, neste trabalho compósitos de PPy e rGO foram produzidos pela 

polimerização química in situ, caracterizados e utilizados na modificação de eletrodos por drop 

casting e SA. Após caracterizados, visando a obtenção de eletrodos modificados que possam ser 

produzidos em maior escala e mais rapidamente que o método SA uma nova abordagem foi 

iniciada no preparo dos SPE45,61,62. E os SPE produzidos com grafite, PPy e PPy-rGO foram 

avaliados na determinação do pesticida Diuron. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

No decorrer desse capítulo serão abordados aspectos teóricos sobre os polímeros 

condutores, alótropos de carbono, materiais híbridos e disruptores endócrinos. Também 

discorreremos sobre a aplicação dos materiais híbridos de PPy e grafeno em sensores, 

evidenciando os tipos de modificação e sua importância para avaliação de substâncias disruptoras 

endócrinas, especialmente do Diuron. 

 

2.1 Polímeros Condutores, Cararacterísticas e aplicações em dispositivos eletroquímicos 

 

Os metais são condutores elétricos, pois possuem elétrons de valência que movem-se 

facilmente entre os seus átomos, o que não ocorre normalmente com sólidos covalentes, pois 

seus elétrons de valência não tem liberdade de movimento, ficando fixos nas ligações entre os 

átomos. Há exceções que podem ser observadas em materiais grafíticos, como os nanotubos de 

carbono, que possuem ligações tipo “pi” (π) deslocalizadas. Entretanto, os polímeros condutores 

intrínsecos (PCs) são sólidos covalentes e conduzem eletricidade, assim podem funcionar como 

condutores metálicos e apresentar propriedades interessantes que diferem dos metais e materiais 

grafíticos, como por exemplo, a baixa densidade e não oxidação. Além das propriedades 

eletrônicas os PCs possuem outras propriedades, como por exemplo a flexibilidade, 

processabilidade e propriedades mecânicas, assim, são utilizados para diferentes aplicações63.  

 

Figura 1 - Estruturas moleculares em 2D e 3D de alguns tipos de polímeros condutores. 

Fonte: Próprio autor. 
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 O poliacetileno (Figura 1a) foi o primeiro PC descoberto e também é o mais simples, pois 

é formado por ligações simples e duplas alternadas entre carbonos. Tal qual os demais, a 

alternância nas ligações simples e duplas em suas estruturas moleculares favorecem a sua 

condutividade. Por essa razão, os PCs também são chamados de polímeros conjugados, e também 

como metais sintéticos. Na estrutura do poliacetileno é evidente a sequência de ligações simples 

e duplas alternadas, mas elas não bastam para o polímero conduzir eletricidade, para tanto, 

também é necessário a dopagem do PC64. 

 As cadeias poliméricas dos PCs possibilitam a existência de elétrons deslocalizados e 

desemparelhados. Cada ligação dupla é composta por uma ligação tipo “sigma” (σ) e outra tipo 

“pi” (π). A ligação σ é uma ligação mais forte, por se tratar de uma ligação covalente entre os 

átomos de carbono de modo mais centralizado, pois seus orbitais se sobrepõem em série. Já as 

ligações π representam os orbitais que se sobrepõem paralelamente e por isso são menos 

localizadas e mais fracos, fazendo com que os seus elétrons fiquem mais deslocalizados, podendo 

ser excitados e assim conduzir eletricidade. Deste modo, os polímeros deixam de ser isolantes 

para se tornarem semicondutores. 

 Os processos de dopagem e desdopagem induzem a transição de estados do polímero 

entre isolante e condutor através do transporte de íons, pois a condutividade é regulada através 

da mobilidade dos portadores de carga e o processo de dopagem retira ou imputa elétrons na 

cadeia polimérica. Para tanto, são utilizados agentes redutores ou oxidantes que promovem a 

dopagem tipo–n ou a dopagem tipo-p respectivamente. Os PCs são utilizados em diversas 

aplicações tecnológicas, entre elas em sensores eletroquímicos65, biosensores66,67, baterias68, 

supercapacitores69, entre outros. São formados por cadeias longas de átomos de carbono com 

hibridização sp² e precisam de um processo de oxidação ou redução para serem dopados e 

conduzir eletricidade8. Os PCs podem ter átomos de outros elementos em sua cadeia, como é o 

caso do PT (Figura 1c) que possui átomos de enxofre incluídos na cadeia polimérica, ou como é 

o caso da PAni (Figura 1b) e do PPy (Figura 1d) que possuem átomos de nitrogênio em suas 

cadeias. 

 Os PCs geralmente são aplicados em biossensores na detecção de pesticidas para oferecer 

suporte para aprisionar enzimas dentro de sua matriz, imobilizando a biomolécula. Os PCs 

também contribuem no aumento da velocidade de transferência de elétrons, favorecendo a 

transdução do sinal, assim é utilizado como intermediário entre o analito e o receptor, 

aumentando a estabilidade do sensor e também a sua sensibilidade70,71. 
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2.1.1 Polipirrol, características e aplicações em dispositivos eletroquímicos  

 O PPy consiste em uma cadeia polimérica, formada a partir da polimerização do 

monômero pirrol (Py), compondo uma cadeia em série, com anéis aromáticos ligados por átomos 

de carbono. O PPy pode ser polimerizado em meio aquoso com diversos solventes orgânicos e é 

aplicado em diversos dispositivos como por exemplo em baterias72,73, biossensores74,75, 

supercapacitores76,77, células solares78, entre outros. É conhecido desde 1968 quando uma 

solução contendo Py foi eletrolisada com ácido sulfúrico79. Desde então, vem sendo estudado e 

vastamente aplicado devido às suas propriedades notáveis, como sua elevada condutividade 

elétrica que é de 10² - 7,5×10³ S cm-1com um gap de 3,1 eV.  Além das propriedades mecânicas 

e condutivas do PPy, esse PC também é utilizado por expandir a área eletroativa do eletrodo e 

concomitantemente aumentando a sensibilidade resultante80.   

O PPy pode ser sintetizado através de rota química, por meio da polimerização química 

in-situ81 ou por eletropolimerização82. Através da rota química gera a formação de um pó preto 

por meio da interação entre uma solução de Py com a de um agente oxidante. Alguns dos 

oxidantes utilizados na síntese do PPy são o cloreto férrico (FeCl3), persulfato de amônio  (PSA, 

(NH4)2S2O8), etc. Também é comum o uso de surfactantes que podem influenciar a polimerização 

do Py83. 

A estrutura aromática do PPy é considerada uma cadeia polimérica neutra. 

Diferentemente dos polímeros condutores extrínsecos, que possuem cargas condutoras 

adicionadas, os PCs como o PPy, possuem cargas devido à sua estrutura molecular e à dopagem. 

Na Figura 2 observa-se a estrutura molecular do PPy onde ocorrem as ligações conjugadas, mas 

a existência de ligações simples e duplas alternadas não são suficientes para o polímero ser 

condutor, necessitando da dopagem do polímero8.  
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Figura 2 - Forma aromática e quinônica da cadeia polimérica do PPy. 

 

Fonte: Adaptado MUGADZA & NYOKONG, 2010. 

 

No processo de dopagem do PPy, que ocorre em meio ácido, o dopante é introduzido 

como uma impureza entre a cadeia polimérica, promovendo defeitos conhecidos como pólarons 

e bipólarons, exibidos na Figura 2, que podem se deslocar na cadeia polimérica. Esses defeitos 

geram níveis de energia entre as bandas de condução e valência e tornam o polímero conjugado 

condutor. No estado pólaron ocorre a criação de um cátion radical devido a oxidação (perda de 

elétron), fator que influencia a alteração estrutural da cadeia polimérica que adota a forma 

quinoide. Quando um segundo elétron é retirado da cadeia polimérica se perpetua a deformação 

na forma quinóide e ocorre a formação do bipólaron através da formação de um dicátion, gerando 

uma queda da energia de ionização, o que faz a formação do bipólaron termodinamicamente mais 

favorável do que a formação do pólaron84. 
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2.1.2 Eletrodos modificados com PPy em aplicações como dispositivos 

eletroquímicos 

O PPy é aplicado em sensores eletroquímicos, especialmente em aplicações biomédicas, 

pois possui alta biocompatibilidade, além das vantagens físico-químicas já expostas. Em 

biossensores o PPy é utilizado como imunossensor74 e também em sensores enzimáticos75.  

Ayenimo e Adeloju (2017)85 desenvolveram um biossensor amperométrico de glicose 

baseado em PPy, utilizando eletrodos de disco de platina (2,0 mm²), pré-tratados por VC em 

solução de H2SO4 (1,0 mol L-1). Para a preparação do filme, foi feita uma solução com monômero 

de pirrol (Py 0,2 mol L-1) e 300 U mL-1 contendo glicose oxidase imobilizada (GOx). Uma 

camada externa à base de Py (0,1 mol L-1) e KCl (0,05 mol L-1) também foi confeccionada para 

reter o GOx e eliminar a influência de glicina, ácido ascórbico, ácido glutâmico e ácido úrico, 

comuns nas matrizes estudadas. Assim a camada de PPy-Cl é permaseletiva e permitiu testar o 

biossensor em sucos diversos diluídos em água deionizada. Os autores estudaram a influência da 

camada de PPy-Cl sobre a de PPy-GOx e constaram que não houve comprometimento das 

propriedades do PPy, obtendo-se picos redox bem definidos e semelhantes. Além disso, o sensor 

eletroquímico possuiu boa sensibilidade e limite de detecção de 26,9 µM, com linearidade na 

curva analítica. 

Outro trabalho recente utilizou o PPy para desenvolver um biossensor para aplicação em 

amostras ambientais, fabricando um biossensor de PPy com quitosana e acetilcolinesterase 

(AChE) para determinar a acetiltiocolina (ATCh) e também o pesticida Paraxon. O PPy foi 

inicialmente eletropolimerizado em um eletrodo de platina (Pt) e posteriormente coberto com 

uma solução de quitosana (Chi) para imobilização da enzima. Após a neutralização do eletrodo, 

este foi incubado com uma solução de glutaraldeído que foi depositada na superfície do eletrodo 

por 2h. O biossensor foi caracterizado e seu desempenho de detecção do analito foi avaliado por 

VPD. Os resultados comprovaram a eletropolimerização do PPy em um eletrodo de Pt. O limite 

de detecção obtido foi de 0,45 μM para ATCh e 0,17 nM para o pesticida, o que mostra que o 

biossensor fabricado foi mais eficiente na determinação do Paraxon, mas ambos analitos foram 

detectados86. 
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2.2 Grafeno, características e aplicações como materiais de eletrodo e dispositivos 

eletroquímicos 

 

O grafeno é um alótropo de carbono, composto por átomos de carbono organizados em 

hexágonos e é o primeiro material bidimensional desenvolvido, possui a espessura de uma 

camada de átomos de carbono e hibridização sp² 19. A hibridização sp² permite a movimentação 

dos elétrons devido a ligações π deslocalizadas, características do nanotubos de carbono e 

também do grafite. Os nanotubos apresentam a folha de grafeno enrolada, formando cilindros 

com diâmetro nanométricos e o grafite consiste em uma pilha de folhas de grafeno ligadas por 

forças intermoleculares fracas, conhecida como Força de Van der Walls, dispersão de London 

ou Dipolo Instantâneo. Por ser uma força intermolecular fraca ela pode ser mais facilmente 

rompida, o que favorece a produção do grafeno através do grafite. Geim e Novoselov foram 

laureados com o prêmio Nobel de física em 2010 por terem isolado o grafeno por meio do método 

fita adesiva, conhecido como “Scotch Tape” e por determinarem sua mobilidade de carga87. 

 Entretanto, em 1958 Hummers e Offeman desenvolveram um procedimento para 

obtenção do GO através da oxidação do grafite em meio ácido, com uma mistura de ácido nítrico 

(HNO₃), ácido sulfúrico (H2SO4) e nitrato de sódio (NaNO₃)88. Esse procedimento foi 

posteriormente aprimorado através da substituição de NaNO3 por H2SO4, ácido fosfórico 

(H3PO4) e a quantidade em dobro de permanganato de potássio (KMnO4). Conhecido como 

método de Hummers modificado, a mudança nos reagentes permiti evitar a produção dióxido de 

nitrogênio (NO2) e óxido nitroso (N2O) pela oxidação do NaNO3, evitando a produção desses 

gases tóxicos.89 

 A formação do GO faz com que ocorra alterações na hibridização do carbono, com 

hibridização sp³. Assim, o GO perde condutividade e ganha grupos oxi-funcionais como por 

exemplo: -OH, -COOH, -O e –CO. Os grupos oxi-funcionais favorecem sua dispersão em 

solventes polares e em água90. Mas para ser utilizado em sensores eletroquímicos é preciso 

restabelecer a sua condutividade. Dessa forma, os agentes redutores, como a hidrazina, 

promovem a desoxidação, em parte, do GO recuperando a hibridização tipo sp² e melhorando a 

sua condutividade91. 

 De modo geral, a estrutura plana do grafeno possibilita ampliar a área eletroativa do 

eletrodo, pois o grafeno possui alta área específica e isso permite que todos os átomos de carbono 

interajam com o analito, além disso, suas propriedades elétricas e mecânicas também são 

vantajosas e não possui impurezas, para agir como interferente durante a eletroanálise92.  
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 A Figura 3 exibe a estrutura química do grafeno, do GO e do rGO. 

 
Figura 3 - Estrutura química em 2D e 3D do Grafeno, do GO e do rGO. 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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O desenvolvimento de dispositivos eletroquímicos baseados no grafeno ou nas suas 

formas oxidadas e/ou reduzidas são realizados majoritariamente para aplicações na área da saúde 

e aplicações ambientais. Como por exemplo Kveton, et al. (2019)93 que desenvolveu um 

biossensor de grafeno para a detecção de biomarcadores de câncer em fluídos corpóreos. O 

câncer é uma doença que conhecidamente provoca grande letalidade. Os autores demonstraram 

que através da análise eletroquímica de fluídos, como a urina e o soro sanguíneo, é possível 

detectar o biomarcador tumoral do câncer e facilitar a identificação da patologia ou acompanhá-

la durante o tratamento, de forma não invasiva ou pouco invasiva. Para tanto, eles fabricaram um 

dispositivo eletroquímico de glicano através de um SPE de grafeno, acionados por 

cronoamperometria em três intervalos de tempo e com dois valores de potencial. O sensor foi 

ativado quimicamente e foi incubado com albumina de soro humano, seguida da imobilização do 

antígeno. Foram realizadas caracterizações eletroquímicas, espectroscópicas e morfológicas. Os 

resultados exibiram que o biossensor possui limite de detecção (LoD) na ordem de aM e boa 

sensibilidade e seletividade. 

Sethi et al. (2020)94  fabricaram um dispositivo eletroquímico baseado em grafeno e em 

rGO para determinar um biomarcador da doença de Alzheimer, o peptídeo beta-amilóide (Aβ). 

Tal como no exemplo anterior, o monitoramento do peptídeo pode favorecer o diagnóstico prévio 

e o tratamento da doença. Este trabalho combinou o grafeno e o rGO, pois ambos possuem 

hibridização sp², que os possibilita conduzirem eletricidade e o rGO possui sítios ativos que 

podem ser utilizados como sítios de ancoragem para os anticorpos, após sua funcionalização 

química. Para fabricação do dispositivo o SPE com grafeno foi produzido pela deposição de uma 

solução aquosa de GO, que foi reduzido eletroquimicamente, o dispositivo foi incubado e 

bloqueado para realização das análises de VPD. O dispositivo também foi caracterizado por VC. 

Os resultados exibiram que o GO reduz a intensidade da corrente do filme, mas ao ser reduzido 

eletroquimicamente a condutividade é restabelecida para valores superiores ao do SPE e grafeno, 

melhorando a condutividade do dispositivo. Ademais, o biossensor detectou o analito com LoD 

de 2,398 pM e em uma faixa linear, mostrando que o Grafeno com o rGO atuaram sinergicamente 

para detecção do peptídeo. 

 

2.3 Híbridos de PCs e grafeno, características e aplicações em dispositivos eletroquímicos  

 

Apesar de os compósitos serem materiais intensamente estudados e utilizados desde a 

antiguidade, eles se caracterizam pela interação entre dois ou mais materiais estruturalmente e 
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quimicamente diferentes, que combinados permitem a melhoria ou criação de propriedades 

específicas dos materiais, que são necessárias para o advento de aplicações tecnológicas95.  

 Os materiais híbridos são um tipo de compósito fabricados controlando precisamente a 

sua composição, através de e também a distribuição dos seus componentes. Estudos exibem que 

a estabilidade química e a resistência mecânica podem ser ampliadas pela adição de partículas 

inorgânicas aos materiais orgânicos para formar híbridos96. Aplicados a sensores permitem 

ampliar a sinergia entre as espécies que o constituem, melhorando a sua eficiência. Dentre os 

híbridos é possível destacar os baseados em PCs e grafeno e seus derivados25,especialmente com 

PPy97. 

 O rGO pode interagir com o PPy em um sistema aquoso devido a presença dos grupos 

funcionais de ambos90,98. Relatos demonstram o uso desse tipo de compósito em capacitores10, 

células solares13, biossensores49 e baterias17 além de aplicados a sensores e exibem que a sinergia 

entre eles agrega maior sensibilidade ao dispositivo devido ao aumento de área eletroativa e da 

condutividade. Outra vantagem é a relativa facilidade metodológica para obtenção do 

compósito25,26,99. Estruturalmente o PPy é enxertado sobre as folhas de rGO para a formação do 

híbrido, como o proposto na ilustração da Figura 4. 

 

Figura 4 – Proposta de estrutura química do híbrido de PPy e rGO. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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As aplicações envolvendo o híbrido de PPy e derivados de grafeno em sensores são 

diversas, como por exemplo, Dai et al.(2016)26 desenvolveram um sensor eletroquímico à base 

de um nanocompósito de óxido de grafeno PPy/GO acrescido de ácido fítico para a determinação 

simultânea de íons de metais pesados de Cd2+ e Pb2+. Onde os nanocompósitos de PPy/GO foram 

sintetizados por polimerização de oxidação química in-situ, e acrescidos com moléculas de ácido 

fítico por interação eletrostática. O eletrodo modificado desenvolvido apresentou alta 

sensibilidade e seletividade para estes íons metálicos com intervalo linear de 5 a 150 ppb.  

Li et al. (2015)100 desenvolveram um GCE modificado baseado em um compósito de 

polipirrol in-situ sobre partículas de grafeno dopadas com nitrogênio (PPy-g-NGE) e utilizaram 

para a determinação do pesticida paraquat (PQ). Foi observado que o eletrodo modificado 

apresentou atividade eletrocatalítica na reação redox do PQ quando comparado com os eletrodos 

de grafeno dopados com nitrogênio (NGE) e do compósito não enxertado (PPy-NGE). Dois picos 

de redução de PQ em -0,60V e -1,00 V foram observados com corrente significativamente 

aumentada para o eletrodo modificado PPy-g-NGE. As correntes pico de redução do PQ foram 

lineares dentro do intervalo de concentração de 5,00 × 10-8 a 2,00 × 10-6 mol L-1 com limites de 

detecção de 41 nM e 58 nM para os picos 1 e 2, respectivamente. Além da boa sensibilidade, o 

sensor também apresentou boa estabilidade e capacidade anti-interferência forte devido ao efeito 

sinérgico entre o PPy depositado in-situ sobre o NGE. 

Sun et al. (2017)97  desenvolveram compósitos de PPy e rGO por polimerização química 

in-situ e utilizaram para a determinação de NH3. O compósito resultante mostrou que as 

partículas de PPy com diâmetro de cerca de 80 nm foram uniformemente distribuídas sobre a 

superfície das folhas de rGO. Tanto o PPy quanto o compósito com rGO foram depositados sobre 

o substrato de um filme flexível de polietileno tereftalato (PET) visando a construção de um 

sensor de amônia NH3 com a vantagem de ser flexível, econômico, portátil e com habilidade de 

trabalhar em temperatura ambiente. O sensor desenvolvido mostrou que a proporção de 5 % em 

massa de rGO em relação ao PPy apresentou a melhor resposta para 10 ppm de NH3, cerca de 

2,5 vezes maior do que o filme com PPy puro mas também alta seletividade à alguns outros 

compostos organovoláteis. As vantagens do sensor a gás desenvolvido foram atribuídas as 

interações entre elétrons π e ligação de hidrogênio entre o PPy e rGO, à elevada área específica 

e rápido transporte de carga.  

Além disso, há diversos trabalhos que também utilizam compósitos baseados em PPy, 

grafeno e derivados de grafeno para o desenvolvimento de materiais de eletrodo em 

armazenamento de carga. Um dos primeiros trabalhos foi publicado por Osterholm et al. 
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(2012)101 no qual eles reportam um método simples para a incorporação de GO dentro de filmes 

de polímeros condutores com e sem o uso de dopantes adicionais. PPy e o poly(3,4-

etilenodioxitiofeno) (PEDOT) foram eletropolimerizados pela dispersão aquosa de GO na 

solução. Os autores observaram que os flocos de GO carregam uma carga negativa a qual serve 

como contraíon e então são incorporadas dentro dos filmes poliméricos durante o processo de 

síntese eletroquímica. A incorporação de GO dentro da matriz foi observada por XPS na qual 

foram observadas as formações de ambos os polímeros condutores. Com a incorporação de GO 

dentro foi observado também que o eletrodo resultante (PPy-GO) é mais poroso em relação ao 

PPy produzido na presença dos contraíons dopantes convencionais. Por sua vez o filme PEDOT-

GO não apresentou diferença significativa em sua superfície. Ambos os filmes compósitos 

obtidos foram caracterizados por VC e EIE. Os filmes obtidos apresentaram boa reversibilidade 

eletroquímica quando ciclados em KCl 0,1 mol L-1. Os filmes de PPy apresentaram maior 

capacitância em relação ao filme produzido com dopante convencional enquanto que o filme de 

PEDOT-GO apresentou menores valores de capacitância. 

Em outro exemplo Zhang et al. (2019)102 desenvolveram um eletrodo híbrido de PPy e 

hidrogel de rGO (rGOH) sintetizado pela combinação do tratamento hidrotérmico de uma 

solução de GO para deposição do rGO e a subsequente polimerização eletroquímica do PPy in 

situ. O filme PPy@rGOH-20s obtidos apresentou elevada área superficial e uma capacitância 

específica de 340 F g-1 em uma densidade de corrente de 1 A g-1 bem como um elevado ciclo de 

estabilidade mantendo 87,4% da capacidade de armazenamento de carga após 10.000 ciclos de 

carga/descarga a 3 A g-1 em KNO3 1,0 mol L-1. Um supercapacitor assimétrico flexível foi 

produzido empregando o PPy@rGOH- 20s como eletrodo positivo e rGOH puro como eletrodo 

negativo apresentando uma janela de tensão operacional máxima de 1,6 V e alta densidade de 

energia de 46,9 W h kg-1 .  

Adicionalmente, há poucos estudos que descrevem a utilização de compósitos de PCs e 

grafeno para a preparação de sensores não-enzimáticos que visam a determinação de substâncias 

DE como pesticidas e hormônios.  

 

2.4 Determinação eletroanalítica de desreguladores endócrinos: pesticidas 

 

Haja vista que os DE são substâncias que afetam o sistema endócrino de organismos, eles 

podem causar perturbações e levar a impactos ambientais. Entre essas substâncias destaca-se os 

pesticidas, também chamados de agrotóxicos, defensivos agrícolas e agroquímicos, que são 
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regulados pelo poder público. Desde 2008 o Brasil é o líder mundial no uso de agrotóxicos, sendo 

que mudanças na legislação promovidas pelo governo federal vigente facilitou o comércio de 

substâncias que são proibidas em vários países103. A Figura 5 exibe a crescente liberação de 

registros de agrotóxicos pelo poder público brasileiro. 

 

Figura 5 – Gráfico do número de registros de agrotóxicos liberados em função do ano, entre 2000 a 

2020. 

 

Fonte: Próprio autor, baseado em dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento29. 

 

Por um lado, a Figura 5 indica o aumento da agilidade dos órgãos que regulamentam a 

liberação de pesticidas, dinamizando o seu uso, por outro lado há o aumento da diversidade de 

agrotóxicos que podem afetar o ambiente de inúmeras formas. Destaca-se que no ano 2000 o 

número de registros de agrotóxicos liberados foram 82. Já no ano de 2020 foram 493 substâncias 

liberadas, representando um crescimento de 600% comparando o ano inicial e final do gráfico da 

Figura 5. Ainda, o número de agrotóxicos, componentes e afins liberados no decorrer de 2000 a 

05 de julho de 2021 foram 4.275, com 224 pesticidas liberado entre janeiro e 05 de julho de 2021, 

em média esse número representa cerca de 37 substâncias liberadas por mês pelo governo federal 

até julho de 2021. Para o ano de 2020, que houve a maior liberação de pesticidas já registradas 

no Brasil, foram obtidos 493 registros, o que representa pouco mais de 12% da somatória de 

todos os anos anteriores, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento29. 

A velocidade de liberação desses agrotóxicos não é acompanhada pela atualização das 

normativas que versam sobre a potabilidade da água e qualidade ambiental. O Diuron, por 
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exemplo, tem seu limite básico permitido de 90 μg L-1 nas portarias nº 2.914/2011 e nº 5/2017, 

mas foi banido pelo Reino Unido por sua toxicidade em baixas concentrações e persistência no 

ambiente104. 

 

2.4.1 Diuron 

O Diuron (C9H10Cl2N2O) é um herbicida do grupo do diclorobenzeno e das feniluréias (3-

(3,4-diclorofenil)-1, 1-dimetilureia), atua como inibidor do fotossistema II, é xenobiótico e um 

contaminante ambiental. É utilizado na agricultura desde 1950105. Entretanto, apenas em julho 

de 2011 foi protocolado sob processo 21000.008116/2011-28 no Brasil, resultando no registro 

número 16.820, com aprovação em agosto 2011, sob marca comercial Diuron 800 WG Rainbow, 

registrado como produto técnico e produto técnico equivalente. Obteve a classificação 

toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como Categoria 5, Produto 

improvável de causar dano agudo. Entretanto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o classificou na Categoria II, Produto muito perigoso 

ao meio ambiente29. 

Na agricultura o Diuron é utilizado como herbicida sistêmico, mas também é utilizado na 

aquicultura para o controle de algas37 e é um componente utilizado em tintas anti-incrustantes, 

isto é, em tintas utilizadas para reduzir o crescimento de organismos aquáticos, muito aplicado 

nos cascos das embarcações. Organismos marinhos como cracas, mexilhões, entre outros 

crustáceos e moluscos  podem degradar a embarcação105, além de aumentar o consumo de 

combustível, pois reduzem a velocidade de arrasto devido ao aumento do atrito entre o casco e a 

coluna d’água. Assim, as tintas anti-incrustantes são utilizadas nas embarcações desde a época 

dos fenícios. 

No ambiente o Diuron se comporta como um poluente emergente, isso é, como composto 

químico que não é monitorado corriqueiramente, mas pode causar efeitos adversos no meio 

ambiente.  O fato de o IBAMA o classificar como produto muito perigoso relaciona-se com a 

alta persistência do pesticida, que pode durar entre 1 a 12 meses no ambiente. Ainda, ele pode 

ser encontrado nos interstícios do sedimento ou na coluna de água39, pois o Diuron é uma 

molécula orgânica não-iônica, assim, não apresentam carga livres (apolares). A Figura 6 exibe a 

estrutura molecular do Diuron. 
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Figura 6 - Estrutura molecular do Diuron. 

 

Fonte: Adaptado do National Center for Biotechnology Information (2021). PubChem Compound 

Summary for CID 3120, Diuron. Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Diuron. 

 

Pelo caráter hidrofóbico da molécula de Diuron ela se precipita até o sedimento e por 

serem utilizadas em tintas anti-incrustantes sua concentração é intensificada em regiões 

portuárias. Assim, concentrações de Diuron foram encontradas em regiões brasileiras com alta 

frequência de embarcações, como o Porto de Itaqui, no Maranhão106. E também foi encontrada, 

junto com outros DE no estuário de Santos, como exibe a Figura 7.  

 

Figura 7 - Distribuição e concentração de Biocidas no estuário de Santos - São Vicente. 

Fonte: ABREU, et al. 202039  

 

Nos organismos marinhos, o Diuron pode causar efeitos toxicológicos, como por exemplo 

gerar danos estruturais ao DNA de ostras, além de transmissão parental desses danos107. Outro 
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estudo mostra toxidade aguda e danos morfológicos a Artêmias salinas108. Apesar da 

possibilidade de fotodegradação do Diuron esta ainda é considerada baixa em coluna d’água por 

irradiação solar, assim ele é comumente biodegradado por microorganismos, resultando nos 

metabólitos:3,4- dicloroanilina (3,4-DCA), 3,4-diclorofenilmetilurea (DCPMU) e 3,4-

diclorofenilurea (DCPU)109. A Figura 8 exibe a rota de biodegradação do Diuron. 

  

Figura 8 - Rota de biodegradação do Diuron e formação de metabólitos. 

 

Fonte: Adaptado de Sorensen, et al. (2013) 109. 

 

2.4.2 Determinação eletroanalítica do Diuron 

 

 Entre os trabalhos que fazem a determinação eletroquímica do Diuron, vale ressaltar o 

trabalho de Morita et al. (2019)47 que desenvolveu um método eletroanalítico baseado na 

modificação direta do GCE pela deposição de alíquotas sucessivas de dispersões diluídas de 

nanotubos de carbono funcionalizados (MWCNT-COOH) visando a determinação de Diuron em 

amostras de água do mar. Os resultados mostraram que o sensor não específico GCE/MWCNT-
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COOH apresentou maiores intensidades de corrente e também um leve deslocamento dos 

potenciais de oxidação (Ep = 1,1V) para valores menores em relação ao GCE sem modificação. 

Além disso, neste trabalho o comportamento redox de Diuron (1,0 × 10 −4 mol L −1) foi estudado 

usando o GCE e VC com valores de pH variando de 2,0 a 10,0. Seus resultados exibiram LoQ 

de 2,29 × 10-7 mol L-1 e LoD de 6,88 × 10-8 mol L-1. 

Araujo, et al. (2018) desenvolveram filmes SA baseados em PPy e nanotubos de carbono 

de paredes múltiplas (MWCNT) para a detecção de Diuron. Os filmes AS foram fabricados 

através da produção de filmes finos sobre substrato de ITO  através da deposição de 10 bicamadas 

alternadas em dispersões de polieletrólito contendo PPy ou híbrido de PPy com MWCNT e em 

dispersão de poliestireno sulfonado (PSS). Seus resultados mostraram maior intensidade de 

corrente nos eletrodos contendo MWCNT e também possuíram melhorias no processo de 

transferência de carga. Na detecção do Diuron, o estudo exibiu LoQ de 8,6 × 10-7 mol L-1 e um 

LoD de 2,6 × 10-7 mol L-1  46. O processo de oxidação eletroquímica do Diuron leva a dimerização, 

como o representado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Dimerização do Diuron. 

 

Fonte: Adaptado de Mugadza e Nyokong (2010)84. 

 

 Após a dimerização ocorre a formação do grupo amino devido à perda do átomo de 

hidrogênio por oxidação e a formação do radical livre, com pode ser observado na Figura 9. Em 

um sistema eletroquímico o dímero pode ser eletropolimerizado na superfície do eletrodo e assim 

ser determinado eletroquimicamente, pois o grupo amino polimerizam-se com facilidade84.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste projeto foi produzir e caracterizar eletrodos baseados em filmes de 

compósitos de polipirrol (PPy) e óxido de grafeno reduzido (rGO) visando a aplicabilidade como 

sensores ambientais não-enzimáticos para a determinação de substâncias desreguladoras 

endócrinas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

 Produzir compósitos híbridos de PPy e rGO pela polimerização química in situ do 

monômero pirrol variando parâmetros como proporção entre monômero e oxidante e 

proporção em massa de rGO no compósito; 

 Caracterizar os compósitos por espectroscopia de Infravermelho com Transformada 

Fourier (FT-IR); 

 Produzir filmes pelas técnicas de drop casting e automontagem dos compósitos sobre 

substratos de eletrodos de carbono vítreo e vidro dopados com óxido de estanho dopado 

com índio (ITO) bem como caracterizar as respostas eletroquímicas por voltametria 

cíclica (VC) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE); 

  Fabricar eletrodos flexíveis serigrafados baseados em resina condutora de grafite e 

modificar esses eletrodos por drop casting e inclusão do PPy e híbridos na matriz 

condutora de grafite; 

 Avaliar a aplicabilidade dos eletrodos desenvolvidos na determinação eletroanalítica do 

pesticida Diuron.  
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4. MATERIAS E METÓDOS 

 

4.1 Equipamentos e Reagentes 

 

4.1.1 Equipamentos 

Para as caracterizações espectrofotométricas foram utilizados: 

Microscópio Raman modelo InVia (Renishaw) com laser de excitação de Hélio-Neônio 

de 632,8 nm e potência 10% (1,7 mW) com realização de 3 varreduras com duração de 10 

segundos e faixa espectral de 200 a 5000 cm-1. Utilizado para caracterização de amostras em 

natura de Grafite, GO e rGO; 

Espectrofotômetro de Transformada de Fourier (FT-IR Spectrum Two da Perkin Elmer) 

controlado pelo software Spectrum 10 com realização de 128 varreduras em cada análise.  

Espectrofotômetro GENESYS 10S de UV-Vis, controlado pelo software VISIONlite 

(Thermo Scientific) foi utilizado no acompanhamento do crescimento do espectro de absorção 

dos filmes automontados (SA) na região espectral de 290-1100 nm. 

Para as caracterizações e análises eletroquímicas foram utilizados dois potenciostatos:  

Potenciostato Autolab PGSTAT 204 (Metrohm), controlado pelo software Nova (versão 

2.1.3) e outro potenciostato Autolab PGSTAT 128N (Metrohm), controlado pelo software Nova 

versão 1.11.2; 

Foram utilizados também eletrodos comerciais, sendo eles o eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo, Ø 5mm (Metrohm) utilizado nas modificações via drop casting; eletrodo auxiliar 

de platina e eletrodo de referência Ag/AgCl. O eletrodo auxiliar e de referência foram utilizados 

em todas as análises, excetuando-se as análises realizadas com eletrodos serigrafados 

combinados. 

Para as análises morfológicas foram utilizados: 

Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL modelo JSM 6610LV com detector de 

elétrons secundários que foi empregado na análise de amostras de grafite, GO, rGO, PPy e dos 

compósitos depositados por drop casting sobre substrato de ITO e nos eletrodos de trabalho do 

SPE.  

Microscópio Stemi DV4 estéreo com suporte (ZEISS) foi utilizado para observar as 

variações superficiais dos SPE fabricados com resina condutora de grafite. 

Outros equipamentos utilizados foram: 
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Sonicador ultrassônico analógico de ponteira Branson modelo 250, banho de ultrassom 

Quimis modelo Q335D; balança analítica Shimadzu modelo AY220, estufa de secagem modelo 

Q317M-32, pHmetro da HANNA® Instruments modelo HI 2221, centrífuga Quimis modelo 

Q222T2, agitador magnético (Fisaton); bomba à vácuo modelo NT 615 (Novatecnica), pipeta 

automática de 100 µL (HTL) e pipeta automática de 10 µL (BOECO).  

As vidrarias, espátulas e outros utensílios utilizados nos experimentos passaram por 

procedimentos de limpeza, incluindo lavagens com solução sulfonídrica, quando necessário, e 

lavagens corriqueiras utilizando sabão líquido, seguido de enxague com água comum e em água 

deionizada com intuito de dirimir a possibilidade de contaminação. 

 

4.1.2 Materiais e Reagentes 

Os reagentes e materiais utilizados foram o brometo de potássio (KBr - Synth), cloreto de 

potássio (KCl-  Synth), ácido sulfúrico (H2SO4 - Synht), ácido clorídrico (HCl a 37% - Synth), 

hidróxido de amônio (NH4OH - Synth), persulfato de amônio (PSA, (NH4)2S2O8 – Synth), 

poliestireno sulfonado (PSS-Sigma Aldrich), monômero pirrol (Sigma Aldrich), acetona (Synth), 

acetonitrila (Synth), etanol (Synth), dimetilformamida (Synth), tolueno (Synth), grafite (Synth), 

permanganato de potássio (KMnO4-Synth), peróxido de hidrogênio (H2O2 - Synth), 

metilpirrolidona (NMP- Sigma Aldrich), sulfato de hidrazina (Sigma Aldrich), ferricianeto de 

potássio (K3[Fe(CN)6] - Sigma Aldrich), resina alquídica (Acrilex) substratos de óxido de 

estanho dopado com índio (ITO) com resistência elétrica de 60 V/sq  (Delta Technologies), fita 

de proteção galvanostática (3M®), tinta condutora de prata (Electron Microscopy Sciences), água 

ultrapura do Sistema Milli-Q Direct (Millipore Co), filtro qualitativo (Ge), suspensões de 

alumina 1μm e 0,3μm (Arotec), lixa d’água (3M®), substrato flexível de poliéster cristal 

(Filipaper®), folhas adesivas (Spiral®). Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. 

 

4.2 Procedimentos Experimentais 

 

A figura 10 exibe o mapa mental dos procedimentos experimentais desenvolvidos no 

decorrer desse trabalho, que são explorados detalhadamente na sequência desse capítulo. Além 

disso, vale ressaltar que todos as caracterizações eletroquímicas foram realizadas em duplicata 

ou triplicata do eletrodo. 
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Figura 10 - Mapa mental dos procedimentos experimentais adotados.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.1 Obtenção do Óxido de Grafeno Reduzido (rGO) 

O GO foi obtido seguindo o método de Hummers modificado90 em que 3g de grafite em 

pó foi adicionado à um béquer com 120 mL de ácido sulfúrico, sob agitação magnética, em banho 

de gelo por 30 min . Após esse período acrescentou-se lentamente 15g de KMnO4 e a solução foi 

mantida sob agitação por mais 12h. Em sequência, 400 mL de água ultrapura foi adicionada e a 

solução foi mantida sob agitação por mais 30 min. O processo foi finalizado pela adição de 10 
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mL de H2O2 (30%) e 10 min de agitação; o material resultante foi filtrado à vácuo utilizando um 

filtro de buchner e papel qualitativo. Posteriormente, foi seco em estufa a 70°C por 24h. 

Após a secagem o GO foi macerado com auxílio de almofariz e pistilo de quartzo. O 

rGO foi obtido inicialmente pela dispersão de 1g de GO em 240 mL de água ultrapura e levado 

ao ultrassom analógico por 2h com a finalidade de auxiliar na esfoliação das partículas de GO. 

Após a dispersão do GO em água, acrescentou-se 900 mg de sulfato de hidrazina. A mistura foi 

levada para agitação sob aquecimento à temperatura de 80°C por 12h. Após esse período o 

material obtido foi lavado com 500 mL de água ultrapura e depois com 200 mL de acetona. O 

rGO obtido foi filtrado à vácuo e seco em estufa à 40°C por 24h. A Figura 11 sintetiza o processo 

de fabricação do rGO, onde a partir da oxidação da grafite e posterior redução química do GO se 

obteve o rGO 

 

Figura 11 – Esquema do processo de obtenção do rGO.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.2 Obtenção do PPy e seus Compósitos (PPy-2%rGO e PPy-5%rGO) 

A polimerização ocorreu pela adição em gotejamento lento do oxidante persulfato de 

amônio (PSA) sobre as soluções contendo o monômero Py. Utilizando 0,1 mol L-1 (Py)  0,025 

mol L-1 (PSA). A agitação foi mantida por 4h em banho de gelo após o gotejamento ter finalizado. 

Os precipitados obtidos foram filtrados a vácuo, lavados com HCl 0,1 mol L-1 e secos na estufa 

à 40ºC por 24h. Através do cálculo do rendimento da síntese do PPy foi calculado a massa teórica 

de rGO necessária para obtenção de compósitos com os percentuais de 2% e 5% de rGO. 
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O PPy e seus compósitos com os percentuais de 2% e 5% de rGO  foram polimerizados 

quimicamente na razão molar 4:1, pois nessa razão molar são geradas fibras mais longas que 

possibilitam a fabricação de filmes mais finos em modificações de sensores eletroquímicos110. É 

previsto que com menor percentual de oxidante o rendimento da síntese seja baixo, esperando-

se que fique em torno de 25%. Na Figura 12a há uma fotografia da polimerização química do 

PPy e na Figura 12b há a representação do processo de obtenção do híbrido, através do enxerto 

do PPy sobre o rGO na polimerização química in-situ. 

 

Figura 12 - Polimerização química in situ através do gotejamento de solução com PSA sobre solução 

contendo o monômero pirrol (a) fotografia da polimerização do PPy utilizando banho de gelo (b) 

representação do enxerto do PPy sobre folha de rGO na formação do híbrido durante a polimerização.  

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Para fabricar os compósitos foi necessário dispersar as soluções contendo os percentuais 

em massa (2% e 5%) de rGO por 30 minutos no ultrassom de ponteira. Após dispersos nas 

soluções contendo o monômero, a mistura foi conduzida para agitação magnética por mais 30 

min. A polimerização do PPy dispensa esse passo, pois ela possui exclusivamente o monômero 

que não necessita ser dispersado. Em sequência a solução contendo PSA foi gotejada sobre a 

solução contendo o monômero e os respectivos percentuais de rGO. 

Após a secagem os polímeros e compósitos foram neutralizados (desdopados) por meio 

da agitação magnética por 24h em solução de hidróxido de amônio (0,1 mol L-1, 150 mL). 

Conseguinte, foram filtrados com água ultrapura e secos à 40°C na estufa por 24h. 
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4.2.3 Caracterizações espectroscópicas 

Para realização da espectroscopia de FT-IR, o brometo de potássio (KBr) foi previamente 

seco em estufa e macerado. Em sequência as amostras foram preparadas fabricando pastilhas do 

sal puro para realização do padrão (background) no software Spectrum Two e em sequência, 

foram fabricadas pastilhas da mistura de KBr e o material de interesse (Grafite, GO, rGO, PPy, 

PPy-2%rGO ou PPy-5%rGO). Para fabricação da pastilha, o sal foi misturado e macerado com 

o material de interesse utilizando almofariz e pistilo de quartzo. As análises foram realizadas com 

128 varreduras. 

A espectroscopia Raman foi realizada sem preparação da amostra, onde inicialmente foi 

realizado um padrão com silício, utilizado por ter estrutura similar ao diamante com intuito de 

verificar o número de onda próximo a 19521 cm-1, utilizando o programa Wire 3.4. A lente 

objetiva foi limpada com acetona e o procedimento foi realizado introduzindo a amostra no 

equipamento. Durante a realização da análise a influência de raios cósmicos foi mitigada ao 

realizar os procedimentos sem nenhuma iluminação artificial. 

A espectroscopia de UV-Vis foi utilizada para acompanhar o crescimento dos filmes 

automontados (SA, do inglês self assembly), onde os filmes depositados sobre substrato de ITO 

foram cuidadosamente encaixados no equipamento na direção do feixe para medir a absorbância 

do filme. 

Por fim, a EIE foi utilizada para medir a frequência na caracterização de todos os 

eletrodos, sejam eles fabricados com filmes SA, com filmes depositados por drop casting ou 

misturados na base condutora do eletrodo. 

 

4.2.4 Modificação por drop casting e caracterização do eletrodo de carbono vítreo 

modificado com grafite, GO, rGO, PPy e os compósitos. 

O GCE foi polido com suspensão de alumina (1,0 mícron) e posteriormente com alumina 

(0,3 mícron), através do atrito contínuo do GCE nas suspensões depositadas sobre esparadrapo. 

As modificações foram realizadas pela adição por drop casting de uma alíquota com 8 µL das 

dispersões de 20 mg de PPy ou PPy-2%rGO em uma mistura de 600 µL de álcool isopropílico 

com metilpirrolidona (NMP) na proporção 1:1. Os filmes produzidos foram avaliados por VC e 

EIE (OCP, do inglês “open circuit potential”) em eletrólito de suporte HCl 0,1 mol L-1, 

utilizando eletrodo de referência comercial (Ag/AgCl) e eletrodo auxiliar de platina. A Figura 13 

ilustra o procedimento de modificação do GCE.  
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Figura 13 - Processo de modificação do eletrodo de carbono vítreo (GCE). 1. Limpeza e polimento do 

GCE; 2. Dispersão da amostra; 3. Pipetagem da dispersão; 4. Modificação do GCE; 5. Secagem do filme; 

6. Análise eletroquímica. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.5 Desenvolvimento e caracterização de filmes SA de PPy e PPy-rGO 

Os substratos de ITO precisam ser limpos e tratados para garantir que os mesmos sejam 

hidrofílicos, possibilitando a aderência dos filmes no processo de automontagem. Para o 

tratamento (Figura 14.1) inicialmente os substratos foram imersos por 10 min numa solução de 

NH4OH (2,5 mol L-1), seguido da imersão em H2O2 (3,0 mol L-1) e então lavados com acetona, 

álcool etílico e com água ultrapura. Após esse procedimento, cargas negativas são criadas na 

superfície do ITO, o que contribui na aderência inicial do filme à superfície111. A área geométrica 

de interesse (0,5 cm²), foi delimitada através da colagem de uma fita de proteção galvanostática 

previamente furada com furador de escritório no diâmetro desejado. 

Os filmes SA foram produzidos por imersão alternada dos substratos de ITO durante 3 

minutos111 nas dispersões de PPy ou PPy-rGO (policátions) e na de poliestireno sulfonado (PSS- 

poliânion). Tanto as dispersões de PPy e seus compósitos, bem como as de PSS foram preparadas 

em 1,0 × 10-3 mol L-1 de HCl (pH 3,0) na proporção de 2,0mg /5,0 mL. A arquitetura obtida dos 

filmes foi ITO/PPy/PSS e ITO/PPy-2%rGO/PSS. Foi adicionado às dispersões de PPy e PPy-

rGO 10 µL de cloreto férrico (FeCl3) de modo que atuasse como dopante. Os filmes foram 

obtidos com no mínimo 20 camadas, ou seja, 10 bicamadas de cada polieletrólito. A Figura 14 

ilustra o processo de desenvolvimento dos filmes automontados (SA). 

 



28 
 

 

Figura 14 - Processo de desenvolvimento dos filmes automontados. 1.Tratamento do substrato de ITO; 

2. Corte da fita de proteção galvanostática e colagem sobre o substrato tratado; 3. Imersão na solução de 

policátions. 4. Secagem; 5. Imersão na solução de poliânions (PSS). 6. Secagem. 7. Filme automontado 

com 10 bicamadas. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2.6 Desenvolvimento e caracterização do eletrodos serigrafados 

O projeto do eletrodo combinado (Figura 15) com diâmetro (Ø) de 5,22 mm foi 

desenvolvido utilizando o software AutoCAD®. Definindo as áreas e geometrias do eletrodo de 

trabalho, do contra eletrodo, do eletrodo de referência e suas respectivas áreas de conexão 

visando a utilização desse layout como molde para serigrafia. 

 

Figura 15 - Projeto para eletrodo serigrafado (medidas em mm).  

  
Fonte: Próprio autor. 
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A área geométrica do eletrodo de trabalho foi restrita a circunferência de 21,4mm². O 

eletrodo possui 20mm de largura e 29,58 mm de comprimento que ao ser alocado em uma folha 

A4 (210x297 mm) para impressão e corte em papel adesivo gera 49 moldes para a fabricação dos 

SPE por serigrafia.  A Figura 16 exibe o processo de fabricação dos eletrodos combinados. 

  

Figura 16 - Processo de fabricação de SPE: 1. Remoção da máscara da área interna dos eletrodos; 2. 

Colagem do molde no substrato; 3. Preparação de resina condutora de grafite; 4. Cobertura dos moldes 

com resina de grafite; 5-I. Remoção das máscaras, 5-II. Corte dos eletrodos; 6. Cobertura do ER com tinta 

condutora de prata; 7. Modificação por drop casting; 8. Análises eletroquímicas. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na ilustração da Figura 16, inclui-se a modificação do SPE na etapa 7. Todavia, para 

análise do comportamento cinético do SPE sem modificação, essa etapa não é necessária, uma 

vez que o estudo objetiva analisar o comportamento cinético do substrato de grafite. Assim, a 

resina condutora de grafite foi produzida variando a proporção em massa de resina alquídica, 

grafite em pó e avaliando a necessidade de inclusão de solvente. Os eletrodos foram produzidos 

depositando a tinta condutora de grafite sobre substrato flexível de poliéster cristal, variando a 
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composição de grafite de 50% a 60% em relação à resina alquídica e com e sem a inclusão de 

solvente tolueno (T) na proporção 1:1. Essas proporções estão discriminadas na tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição da tinta condutora de grafite utilizada na fabricação dos SPE. 

Eletrodo Resina alquídica Grafite em pó 
Tolueno (C7H8) 

(para 1g da mistura) 

SPE 60:40 60% 40% --- 

SPE 50:50 50% 50% --- 

SPE 60:40 T 60% 40% 1150 μL 

SPE 50:50 T 50% 50% 1150 μL 

 

Os SPE obtidos foram previamente varridos por voltametria cíclica (4 ciclos) em 

eletrólito de suporte 0,1 mol L-1 H2SO4 a 50 mVs-1 e posteriormente caracterizados em sistema 

redox de Fe2+/Fe3+ (0,001 mol L-1 de K3[Fe (CN)6] em 0,1 mol L-1) a 5 mVs-1 em uma janela de 

potencial de -0,25 a 0,75 V. O eletrodo também foi caracterizado por EIE no intervalo de 

frequência (f) de 100 kHz a 100 mHz, com 50 pontos, amplitude de 0,01 V e potencial de circuito 

aberto (EIE-OCP) também em 0,5 mol L-1 de H2SO4. As áreas eletroativas obtidas dos eletrodos 

de trabalho foram estimadas através da análise dos voltamogramas cíclicos e aplicação na 

equação de Randles–Sevcik para sistemas reversíveis, equação 1112.  

 

Equação 1 -  Área eletroativa do eletrodo de trabalho baseado na equação de Randles–Sevcik 

para sistemas reversíveis. 

 

 

Onde: Ip é a corrente de pico, n é o número de elétrons, A é a área eletroativa do eletrodo 

(cm2), C é a concentração (mol cm-3), D é o coeficiente de difusão (cm2 s -1), v é a velocidade de 

varredura (V.s-1). 

 

 

Ip= (2,69×105 )×n3/2 ×A×C×D1/2×v1/2 
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4.2.7 Aplicação do eletrodo SPE 50:50T na determinação do Diuron   

Os SPE obtidos foram avaliados na presença de 4,29 × 10-5 mol L-1 de Diuron, variando 

o pH do eletrólito de suporte (tampão BR) de 2 a 10. E estudos eletroquímicos preliminares foram 

realizados através da técnica de VC para analisar o perfil voltamétrico do SPE na presença do 

Diuron, através da introdução de 9,66 10-6 mol L-1 do pesticida. Além disso, foram realizadas 

varreduras de VPD pela adição sucessiva de alíquotas da solução estoque do Diuron (4,29 × 10−5 

mol L−1) adicionadas dentro da célula eletrolítica com variação de concentração de 1,07 × 10-6 

mol L-1 para 1,71 × 10-5 mol L-1.  Em sequência foi traçada a curva analítica e calculado o limite 

de detecção (LoD) e limite de quantificação (LoQ)47,113. 

 

4.2.8 Modificação e caracterização dos SPE com PPy e PPy-rGO por drop casting 

 Para a modificação do SPE 20 mg de PPy ou PPy-2%rGO foram dispersas em uma 

mistura de 600 µL de álcool isopropílico com metilpirrolidona (NMP) na proporção 1:1. A 

modificação do SPE foi realizada pela adição por drop casting de alíquotas de 8 µL das 

dispersões sob o eletrodo de trabalho, como ilustrado na etapa 7 da Figura 16. Os eletrodos 

SPE/PPy e SPE/PPy-2%rGO obtidos foram utilizados em estudo de pH (2,0; 6,0 e 8,0) na 

concentração de 4,29 × 10-5 mol L-1 de Diuron. Os SPE modificados também foram 

caracterizados por VC em eletrólito de suporte HCl 0,1 mol L-1, no intervalo de potencial de -

0,25 V a 0,8 V. Foram realizadas adições padrão do pesticida e calculados os LoD e LoQ47,113. 

 

4.2.9 Modificação e caracterização do SPE por inclusão do PPy e PPy-2%rGO na 

mistura da resina condutora de grafite 

 Para modificar o SPE através da inserção de PPy e os seus compósitos com rGO na resina 

de grafite, foi calculada a proporção dos polímeros e dos compósitos necessários para obter 

percentual de 5% em massa dos mesmos em relação a massa de grafite. Os eletrodos SPE 

modificados obtidos foram caracterizados por VC em eletrólito de suporte 0,1 mol L-1 de HCl no 

intervalo de potencial de -0,25 V a 0,8 V e também por EIE (OCP). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Rendimento da polimerização química in-situ do PPy e seus compósitos com rGO 

  

A síntese do PPy na razão molar entre monômero e oxidante de 4:1 resultou em um 

rendimento de 24%, a proporção de oxidante utilizada na síntese é de ¼. A polimerização em 

cadeia ou poliadição ocorre através da interação entre os radicais catiônicos, onde apenas o 

monômero e as espécies propagantes interagem, com uma concentração decrescente do 

monômero enquanto ocorre a polimerização. A polimerização é dividida em três etapas: 

iniciação, propagação e término da reação. Na etapa de iniciação o Py é oxidado pelo PSA e 

convertido em um cátion radical que gera a desprotonação de outros 2 cátions radicais, 

produzindo o dímero de Py, que torna a ser oxidado entrando na etapa de propagação onde o 

agente oxidante reoxida os dímeros e eles são acoplados e desprotonados sucessivamente, 

formando oligômeros114 e a reação se encerra com a formação da cadeia polimérica.  A tabela 2 

apresenta os valores de rendimento e dos percentuais obtidos de rGO em relação à proporção 

final dos compósitos sintetizados.  

 

Tabela 2 - Rendimento das sínteses de PPy-rGO na razão molar 4:1. 

Síntese 
Massa do rGO 

utilizada 

% de rGO 

teórica  

Massa do 

compósito 

obtida após a 

síntese 

% de rGO 

presente no 

compósito 

Rendimento 

PPy-2%rGO 0,0032 g 2% 0,1478 g 2,17% 22,00% 

PPy-5%rGO 0,0082 g  5% 0,1593 g 5,05% 24,00% 

 

As proporções de rGO adicionados foram baseados no rendimento das sínteses do PPy 

puro na razão molar 4:1 (monômero: oxidante). Foi observado que o rendimento da síntese dos 

compósitos não ultrapassou 25%. O baixo rendimento é decorrente da razão molar de oxidante 

utilizado na síntese. Os percentuais de rGO presentes nos compósitos após a polimerização se 

aproximaram dos valores teóricos calculados, sendo que o erro relativo percentual foi de 8,5% 

para o PPy-2%rGO e 1,0% para o PPy-5%rGO. De acordo com a literatura, essa razão molar 

produz fibras mais alongadas que são de maior interesse para sensores eletroquímicos110.  
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5.2 Caracterização Espectroscópica  

 

5.2.1  Espectroscopia Raman 

 A espectroscopia Raman é de grande importância para caracterização de materiais 

grafíticos, promove uma análise ágil e não destrutiva que permite avaliar as formas alotrópicas 

do carbono. As amostras de Grafite, GO e rGO foram caracterizadas por espectroscopia Raman, 

exibida na Figura 17. 

 

Figura 17 - Espectros Raman de amostras de Grafite, GO e rGO realizadas com laser de Hélio-Neônio. 

 
 

A Figura 17 exibe os espectros Raman do grafite, GO e rGO, destacando-se as bandas D 

e G, que são características dos materiais alótropos de Carbono. A banda D pode ser relacionada 

a defeitos estruturais causados pela oxidação e pela presença de grupos funcionais, em função da 

hibridização do carbono, que nesse caso seria do tipo sp³. Já a banda G se relaciona a vibrações 

inerentes a ligações carbono-carbono com hibridização do tipo sp² 115,116. As bandas 2D e D+D 

podem expressar a espessura da camada de grafite117 e ocorrem quando o grafeno possui mais de 

uma camada, podendo ser observada claramente no espectro do grafite e com intensidade muito 

reduzida nos espectros do GO e rGO, o que indica a eficácia do processo de oxirredução91. 

Na tabela 3 encontra-se a posição das bandas D e G em cada amostra, bem como a razão 

da intensidade da banda D pela G e também as diferenças entre essas bandas em relação ao 

número de onda. 
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Tabela 3 - Bandas D e G dos espectros do Grafite, GO e rGO. 

Amostra 

Banda D Banda G 

ID/IG 

Δ entre 

bandas  

(cm-1) 

Número de 

onda (cm-1)  
Intensidade  

Número de 

onda (cm-1)  
Intensidade  

Grafite 1330,16 834,01 1599,49 32511,80 0,83 269,33 

GO 1342,18 35628,91 1598,45 35658,06 0,84 256,27 

rGO 1338,90 33552,60 1583,80 1222,91 0,85 244,90 

 

A razão ID/IG determina o grau de desordem dos materiais alótropos de carbono116. 

Observa-se na tabela 3 que a razão entre a intensidade das bandas D e G dos espectros das 

amostras de Grafite, GO e rGO cresceram a partir do grafite ao rGO, sendo que foram 

respectivamente 0,83, 0,84 e 0,85, desta forma a desordem do material cresceu com o processo 

de oxidação seguido de redução. 

Já as diferenças entre as bandas D e G diminuíram, indicando que houve deslocamentos 

de bandas entre as amostras, que se aproximaram após oxidação e redução, evidenciadas pela 

diferença entre as bandas D e G que no grafite foi de 269,33 cm-1, já no GO foi de 256,27 cm-1 e 

no rGO foi 244,90 cm-1. Tais alterações no espectro indicam a presença de defeitos pontuais, 

como por exemplo vacâncias e também presença de carbono amorfo nas camadas de grafeno 

criadas após a oxidação e redução116. 

 

5.2.2  Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

Tal como a espectroscopia Raman, a espectroscopia de infravermelho com transformada 

de Fourier não é destrutiva, mas demanda a confecção de pastilhas contendo as amostras e sal. 

Na Figura 18 encontra-se os espectros FT-IR de pastilhas de KBr com grafite, GO, rGO, PPy e 

seus compósitos com 2 e 5% de rGO. 
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Figura 18 - Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier de amostras de grafite, GO, 

rGO, PPy e seus compósitos (PPy-2%rGO e PPy-5%rGO). 

 
 

No espectro da amostra de grafite e GO e rGO foram observadas as bandas em 1653 e 

1639 cm-1 atribuídas às vibrações de estiramento das ligações C=O do grupo carboxila118 e a 

banda em 1576 cm-1 no espectro do rGO atribuídas às vibrações de estiramento da ligação 

C=C116,119 . Em convergência com os resultados exibidos no espectro Raman, observa-se as 

diferenças entre os espectros ao comparar com o do grafite devido aos processos de oxidação e 

redução química. 

Do mesmo modo, ao comparar o espectro do PPy com os dos compósitos verifica-se a 

formação dos compósitos pelas características dos espectros. No compósito com 5% de rGO 

nota-se que as bandas do PPy tendem a diminuir e o espectro como um todo adquire similaridade 

ao espectro do rGO através do achatamento de suas bandas. A banda em 1586 do PPy-2%rGO é 

atribuída às vibrações fundamentais do anel de PPy120 e pode ser vista discretamente no PPy e 

PPy-5%rGO. As bandas em 1400 cm-1 são atribuídas ao estiramento da ligação C-N do anel do 

pirrol e as bandas em 1051 cm-1 foram atribuídas às vibrações de deformação da ligação N-H. A 

tabela 4 resume as bandas encontradas. 
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Tabela 4 - Atribuições das principais bandas observadas nos espectros FT-IR. 

Espectro 

Banda de 

transmitância 

(cm-1) 

Atribuições 

GO 1639 Estiramento C=O118  

rGO 1576 Estiramento C=C116,119  

PPy, PPy-2%rGO e PPy-5%rGO 1586 Vibrações do anel do PPy120 

PPy e PPy-2%rGO 1400 
Estiramento da ligação C-N do 

anel do PPy 

PPy, PPy-2%rGO e PPy-5%rGO 1051 deformação da ligação N-H 

PPy, PPy-2%rGO e PPy-5%rGO 942 e 795 C-H 

Grafite, GO, rGO, PPy e híbridos. ~ 600 C-C fora do plano 121,122 

 

As bandas relacionadas as ligações C-H também foram observadas em 942 e 795 cm-1. 

As bandas do tipo C-C, do tipo fora do plano foram observadas próximo a 600 cm-1 em todos os 

espectros121,122.  

 

5.2.3 Caracterização das amostras de rGO, PPy e seus respectivos compósitos PPy-

rGO por MEV 

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite observar a 

morfologia das amostras, que foram fabricadas através da deposição por drop casting de 

alíquotas de dispersões dos materiais sobre substrato de ITO. A Figura 19 apresenta as imagens 

de MEV das amostras de grafite, GO, rGO, PPy, PPy-2%rGO e PPy-5%rGO realizadas com 

detector de elétrons secundários em amostras depositadas por drop casting sobre substratos de 

ITO com aproximação de 10.000x.  
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Figura 19 - Imagens de MEV em filmes depositados por drop casting com aproximação de 10.000x: (a) 

grafite, (b) GO, (c) rGO, (d) PPy, (e) PPy-2%rGO e (f) PPy-5%rGO. 

  

  

  

 
Na Figura 19a observa-se que as partículas de grafite são extensas e possuem tamanhos e 

formas irregulares e espessas. Devido ao processo de dispersão para deposição por drop casting 

também é possível observar folhas menores distribuídas entre as folhas maiores de grafite, pois 

o próprio processo produz o grafite esfoliado. De modo geral, as folhas de grafite se depositaram 

paralelamente uma sobre as outras. Já na Figura 19b, foram observadas partículas de tamanhos 

diferentes distribuídas de forma mais entrópica com mistura de óxido de grafite esfoliado e de 

GO. Além disso, na região com a elipse é possível observar o início da separação entre as folhas 
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das placas de rGO, pois no grafite essas placas estão muito unidas. Tal resultado indica que a 

oxidação elevou o grau de desorganização das partículas, nessa mesma figura, na região circulada 

pode-se observar a presença de GO. A Figura 19c mostra as imagens do rGO e foi observado que 

no processo de redução o grau de desorganização das partículas, já demonstrado na razão ID/IG, 

é nítido. A transparência das folhas se acentua, bem como as ondulações. Os resultados indicam 

que o processo de oxidação química, seguido de redução foi eficaz. 

Na Figura 19d foram observados o PPy, na forma de aglomerados globulares recobrindo 

o substrato de ITO. Esses aglomerados poliméricos de PPy são também observados em ambos 

os compósitos (Figuras 19e e 19f), exibindo que a polimerização química in situ possibilitou a 

formação dos híbridos de PPy-rGO em ambos percentuais estudados. Vale destacar que as setas 

na figura indicam o posicionamento do rGO nas imagens. No PPy-2%rGO (Figura 19e) o 

recobrimento do rGO foi mais homogêneo. O PPy cresceu sobre a superfície do rGO, enquanto 

no PPy-5%rGO (Figura 19f) o recobrimento foi menos intenso do que no PPy-2%rGO. Apesar 

de haver um grande número de PPy sobre a superfície do rGO no percentual de 5%, não foi 

obtido o recobrimento completo. Isso se deve ao fato de que no PPy-5%rGO o percentual de rGO 

é maior do que no outro compósito e também que as folhas do rGO são grandes comparadas ao 

PC. Assim, o rGO interfere no efeito de interface, pois ao aumentar o percentual de rGO a área 

para ser recoberta é proporcional, facilitando que o polímero seja enxertado sobre as partículas 

de rGO de forma mais esparsa. Assim, observou-se que o percentual de 2% de rGO é suficiente 

para interagir com o PC. 

 

5.3 Caracterização eletroquímica dos eletrodos de GCE modificados por drop casting com 

GO, rGO, PPy e PPy-2%rGO. 

 

Visando a caracterização eletroquímica inicial dos materiais produzidos, um GCE foi 

utilizado como substrato de eletrodo e modificado por drop casting com a adição de 8 µL das 

dispersões das amostras de GO, rGO, PPy e PPy-2%rGO na mistura de álcool isopropílico com 

NMP [33,3 mg mL-1]. A concentração utilizada visou o recobrimento do substrato de GCE com 

uma única deposição. Devido a observação de que o híbrido com o percentual de 5% de rGO não 

obteve recobrimento expressivo de PPy sobre as partículas de rGO, observado na Figura 19f, e 

também ao fato de que no processo de otimização e em trabalhos que estão sendo desenvolvidos 

pelo grupo o PPy-2%rGO exibiu maior sinergia na formação do híbrido, assim optou-se por 

utilizar o PPy-2%rGO para modificação dos eletrodos. 
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Após a modificação, o filme foi seco à temperatura ambiente, após cerca de 8h os 

solventes volatilizaram completamente e foi possível realizar as medidas eletroquímicas. A 

Figura 20 apresenta os voltamogramas cíclicos (3º ciclo) realizadas em HCl 0,1M. Esse eletrólito 

foi escolhido, pois o HCl promove uma rápida troca de íon /carga e difusão123.  

 

Figura 20 - Voltamogramas cíclicos do eletrodo de GCE (vs. Ag/AgCl 3,0 mol L-1) (a) modificado com 

GO, rGO, PPy e PPy-2%rGO e (b) voltamogramas do GCE, GCE/PPy e GCE/PPy-2%rGO ampliados. 

Eletrólito de suporte HCl 0,1 mol L-1. Parâmetros: v = 5mV s-¹, 3º ciclo. 

 
 

 

A Figura 20a exibe a comparação dos voltamogramas do GCE modificado com GO, rGO, 

PPy e PPy-2%rGO. Ao modificar o eletrodo com GO ou rGO ocorre elevação da intensidade de 

corrente capacitiva, fazendo com que os demais voltamogramas, com intensidade de corrente 

menor necessitem ser ampliados. Entretanto, os perfis voltamétricos dos filmes de GO e rGO 

evidenciam que os mesmos são menos condutores do que os filmes do PPy ou do compósito. Um 

fator interessante nos voltamogramas do GO e do rGO é que a intensidade de corrente do rGO é 

menor do que a do GO, desta forma, salienta-se que o rGO é mais condutivo do que o GO, 

reforçando que o processo de redução foi bem-sucedido e restabeleceu parcialmente a 

hibridização sp² do carbono. Além disso, o aumento da corrente capacitiva no GO e rGO também 

se relacionam com o aumento da área proporcionada pela presença das nanoplacas de rGO. 

Ainda, ao analisar os voltamogramas da Figura 20a percebe-se preliminarmente que a 

modificação com o GO ou rGO não traz vantagens eletroquímicas aparentes. Para uma melhor 

comparação a ampliação dentro da Figura 20b destaca os voltamogramas do PPy e do PPy-

2%rGO, onde observou-se um pico de oxidação no potencial próximo a 0,4 V no voltamograma 

do PPy e pico de redução próximo a 0,1V, o que é coerente com o relatado pela literatura124,125, 
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ademais, o voltamograma do PPy apresentou maior intensidade de corrente capacitiva indicando 

ser um filme mais resistivo que o do compósito126. Tal fato indica que o rGO presente no híbrido 

atua sinergicamente com o PPy, de modo a diminuir à resistência de polarização111. O PPy traz 

como vantagem a melhora da seletividade ao interagir com analitos, como o Diuron46 e a inclusão 

de rGO exibiu a redução da corrente capacitiva, favorecendo a aplicação do compósito em 

sensores.  Esse fato pode ser atribuído à capacitância e condutividade favorável do rGO127. 

 A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é uma técnica que possibilita 

analisar processos eletroquímicos que ocorrem na interface entre o eletrodo e a solução 

eletrolítica, baseada na resposta de frequência do eletrodo estudado. Corrobora a VC ao distinguir 

os diferentes processos de condutividade do filme, possibilitando calcular resistências 

específicas, tais como: a resistência da solução, a resistência da dupla camada elétrica e a 

resistência da transferência elétrica. Podendo ser calculada através da sua associação a um 

circuito elétrico8. A Figura 21 exibe os diagramas de Nyquist obtidos por meio da análise de EIE 

do GCE modificado com GO, rGO, PPy e PPy-2%rGO. 

 

Figura 21 - Diagrama de Nyquist (EIE-OCP) do GCE e diagramas dos GCE modificados com GO, rGO, 

PPy e PPy-2%rGO em HCl 0,1 mol L-1. Parâmetros: Potencial (OCP), f = 100 kHz – 100 mHz, 50 pontos, 

amplitude 0,01 V (vs. Ag/AgCl 3,0 mol L-1). 

 
 

Ao analisar a Figura 21 observa-se claramente a formação de semicírculo nos diagramas 

de Nyquist do rGO e PPy e do PPy-2%rGO.  Também foi observado que o semicírculo do filme 

do híbrido é de menor magnitude na região de alta frequência em relação GCE modificado com 

rGO ou PPy indicando uma diminuição da resistência de polarização (Rp). 
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Para quantificar o valor da diminuição da Rp o diagrama de Nyquist obtido através da 

análise de EIE no filme do PPy-2%rGO foi submetido ao ajuste através de um circuito reportado 

na literatura em filmes de PPy128 (interior da Figura 21). Esse circuito apresenta 4 elementos: a 

resistência da solução (Rs), a Rp e dois elementos de fase constante (CPE, do inglês constant 

phase element). A Rs refere-se à resistência do eletrólito de suporte. A redução da Rp favorece a 

mobilidade eletrônica do filme. O CPE pode ser calculado pela razão da constante 1 por Y0,  

multiplicado pelo produto da frequência angular (ω) pela raiz quadrada de -1 (j) elevado a n, de 

acordo com a expressão: ZCPE= 1/Y0. (j.ω)ɳ, sendo que o expoente ɳ permite identificar a 

capacitância do circuito129. A existências de semicírculos, perfeitos ou não, nas regiões de baixa 

frequência no diagrama de Nyquist associados a processos de difusão nas regiões de maiores 

frequências são atribuídas no circuito à Rp em paralelo com o CPE 1. Os resultados dos valores 

dos elementos calculados através dos ajustes são apresentados na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Valores dos elementos de circuito equivalente: resistência da solução (Rs), resistência à 

polarização (Rp) e elemento de fase constante 1 e 2 (CPE 1 e CPE 2) do PPy e PPy-2%rGO. 

Eletrodo Rs (Ω) Rp (Ω) 

CPE 1 CPE 2 

Yo (Mh0) 

ɳ 

Yo (Mh0) 

ɳ 

GCE/PPy 59,96  ±  0,96  (15,31 ± 0,20) × 103 
(1,21 ± 0,07) × 10-6 (23,9 ± 1,1) × 10-6 

0,930 ± 0,007 0,400 ± 0,028 

GCE/PPy-2%rGO 38,68 ± 0,85 (6,16 ± 0,66) × 103 
(1,23 ± 0,10) × 10-6 

0,900 ± 0,009 

(5,25 ± 0,17) × 10-6 

0,700 ± 0,011 

 

 A Rs pode ser observada nos diagramas de Nyquist pela resistência inicial apresentada e 

variou 21,3 Ω entre os filmes ajustados, o que não representa uma variação substancial. Esperava-

se que não houvessem grandes variações da Rs, pois em todas as análises utilizou-se a mesma 

solução de HCl 0,1 mol L-1 como eletrólito de suporte, assim, os resultados dos ajustes da Rs 

corroborou o esperado. Uma vez que uma Rs baixa indica transferência rápida de carga123. 

 Pela análise dos dados do ajuste da Tabela 5 também foi observado uma redução da Rp, 

aproximadamente 2,5 vezes, pela incorporação de apenas 2% em massa de rGO no compósito 

(PPy-2%rGO). Em relação ao CPE 1, observou-se uma pequena variação do Y0. Já no CPE 2 a 

variação foi maior, mas ambos distam de 1, indicando uma capacitância não ideal do PPy e do 

PPy-2%rGO. A capacitância ideal seria dada caso o ɳ fosse 1, assim observou-se que os filmes 

caracterizados não favorecem a aplicação em capacitores e em dispositivos armazenadores de 

carga, mas mostram-se favorecer a produção de sensores. 
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Essas análises evidenciaram que a modificação com GO e rGO não favorecem a 

condutividade do filme, pois o grafeno apresenta uma cinética eletródica lenta. Já o compósito 

preparado com 2% de rGO apresenta um efeito sinérgico com o PPy, pois não altera 

substancialmente o perfil voltamétrico do filme de PPy e contribui na redução da Rp. A proporção 

de rGO na amostra desempenha um papel fundamental na obtenção dos compósitos. Estes 

resultados corroboram o relatado para os compósitos de rGO com polianilina (PAni)115.  

 

5.4 Caracterização dos filmes automontados com PPy e PPy-rGO 

 

Com base nos resultados de VC e EIE dos eletrodos de GCE modificados por drop 

casting, SA foram produzidos sobre substrato de ITO visando a obtenção de eletrodos mais 

homogêneos e filmes mais finos. Os filmes SA de PPy e PP-2%rGO foram produzidos com 

camadas alternadas de PSS. De forma que a solução contendo PPy era o policátion e a solução 

com PSS o poliânion no processo de automontagem, resultando em ITO/PPy/PSS e ITO/PPy-

2%rGO/PSS. Durante os procedimentos realizados inicialmente foi observado que os filmes 

feitos em meio ácido sem a presença de um dopante secundário não apresentaram espectros que 

indicassem o crescimento dos filmes. Desta forma, 10 µL de FeCl3 foi adicionado às dispersões 

de PPy e PPy-2%rGO, de modo que atuasse como dopante115. O crescimento das bicamadas dos 

filmes foi acompanhado pelas técnicas de UV-vis e VC nas bicamadas 2,4,6,8,10 e 12 de cada 

filme. Foi realizada uma bicamada a mais, pois a oitava camada não cresceu, como pode ser 

observado na Figura 22.  

 

Figura 22 - Caracterização por Espectroscopia de UV-vis de filmes SA de PPy/PSS e PPy-2%/PSS.  
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 Na Figura 22, foi observado o crescimento do filme em função do número de bicamadas 

depositadas e exibe tênues bandas de absorção próximas de 490 nm, as quais foram atribuídas às 

transições eletrônicas tipo π-π* e às bandas bipolarônicas do PPy130. Já na Figura 23 encontra-se 

os resultados eletroquímicos. A Figura 23a apresenta os resultados de caracterização 

eletroquímica de VC realizado para cada duas bicamadas depositadas. Na Figura 23b encontra-

se os Diagramas de Nyquist realizados através de EIE para os filmes SA resultantes. 

 

Figura 23 - Caracterização de filmes SA de PPy/PSS e PPy-2%/PSS: (a) voltamogramas cíclicos em 

função das bicamadas depositadas (b) Diagrama de Nyquist da 12ª bicamada dos filmes, com ajustes 

baseados no circuito de Randles-Sevcik simplificado. Parâmetros VC: v = 50 mVs-1
, 3º ciclo. Parâmetros 

EIE: f =100kHz –100mHz, 50 pontos, amplitude 0,01V. Eletrólito de suporte HCl 0,1 mol L-1. 

 

(a) (b) 

 
 

  
 

Nos voltamogramas cíclicos da Figura 23a foi observado o crescimento da corrente 

catódica, bem como um pico de redução em 0,2 V do PPy46, também em função do número de 

bicamadas depositadas, mas cujos picos de redução foram ligeiramente mais pronunciado no 

eletrodo PPy-2%rGO/PSS indicando também um aumento das correntes para o eletrodo com 

rGO enxertado na matriz polimérica46.  

O aumento de corrente é corroborado pelos Diagramas de Nyquist (Figura 23b) que exibe 

a formação de semicírculos para ambos os filmes, mas o semicírculo do filme do compósito é 

menor, indicando que houve redução da Rp no PPy-2%rGO/PSS ao compará-lo com o filme de 

PPy/PSS. Os filmes SA foram ajustados através do circuito Randles simplificado131. Ao observar 

os diagramas de Nyquist, nota-se que não há processos de difusão claros, assim o circuito não 

inclui o elemento de impedância Warburg (W). Nos diagramas ocorre a formação dos 
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semicírculos desde as regiões de baixa frequência até as regiões de maiores frequências, que está 

presente no sistema devido o diagrama de Nyquist não possuir os semicírculos capacitivos 

perfeitos, o que lhes conferem capacitância não ideal132. Os valores dos elementos calculados 

estão dispostos na tabela 6. 

Tabela 6 - Valores dos elementos de circuito equivalente: resistência da solução (Rs), resistência à 

polarização (Rp) e elemento de fase constante (CPE) para os filmes automontados de PPy/PSS e PPy-

2%rGO/PSS. 

Filme Rs (Ω) Rp (Ω) 

CPE 

Yo (Mh0) 

ɳ 

PPy/PSS 73,1 ± 2,1 (2,8 ± 0,2) × 105 
(3,2 ± 0,1) × 10-6 

0,870 ± 0,006 

PPy-2%rGO/PSS 71,2 ± 2,1 (1,7 ± 0,1) × 105 
(3,7 ± 0,1) × 10-6 

0,890 ± 0,007 

  

Tal como o exibido nos diagramas de Nyquist, observou-se na tabela 6 que não houve 

substancial variação da Rs, variou apenas 1,81 Ω entre os filmes. Entretanto, a Rp deteve maior 

variação, que foi de 110 k Ω, o que corrobora os experimentos realizados utilizando o GCE, pois 

os filmes contendo o compósito exibiram redução da Rp nos dois casos. Entretanto, os filmes 

depositados por drop casting exibiram uma redução da Rp inferior aos filmes SA. Além disso, 

houve pequenas variações no CPE, mas o valor de ɳ permaneceu próximo ao obtido através das 

deposições por drop casting (no CPE1), sendo de 0,870 para o filme de PPy/PSS e de 0,890 do 

filme de PPy-2%rGO/PSS, reafirmando a capacitância não ideal dos filmes132. 

 Os filmes SA são filmes finos e demandam um grande período de tempo para fabricação 

e caracterização. Foram feitos inúmeros testes realizando os procedimentos sem a utilização de 

dopantes e não houve crescimento dos filmes, que pode ser atribuído a dificuldade de dispersão 

da solução com PPy e com o híbrido. Haja vista que a literatura exibe trabalhos que utilizam o 

FeCl3 como dopantes nos filmes SA de PPy46, nesse trabalho, buscava-se o desenvolvimento de 

SA sem a utilização de dopante. Logo, buscou-se uma alternativa de fabricação de eletrodos mais 

barata, mais rápida e que pudesse ser produzida em larga escala. Assim foram desenvolvidos os 

SPE. 

 

5.5 Desenvolvimento e Caracterização de Eletrodos Serigrafados 
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Os SPE podem ser uma alternativa de baixo custo ao serem produzidos com grafite45,133–

136. Podem ser flexíveis, dependendo do substrato utilizado, e permitem a miniaturização, 

produção em grande escala e portabilidade do sistema, podendo ser uma opção mais barata para 

aplicação analítica na detecção de DE. Todos esses fatores favorecem os estudos com o SPE, 

bem como a popularização de seu uso. 

 

5.5.1 Estudo de proporção de massa da base condutora de grafite 

Inicialmente foram produzidos SPE à base de grafite em pó, variando a composição da 

resina condutora. Para tanto foram fabricados dispositivos nas proporções 60:40, 50:50 e 40:60 

(resina alquídica : grafite) e observou-se a necessidade de incluir um solvente para facilitar o 

recobrimento do substrato. Entretanto, a proporção com percentual de 60% de grafite ficou mais 

grosseira, o que prejudicou a sua resistência mecânica, visto que foram desenvolvidos eletrodos 

flexíveis.  Desta forma, os eletrodos 40:60 com e sem solventes quebravam facilmente ou se 

separavam do substrato ao serem emergidos no eletrólito de suporte. Assim, os estudos do 

comportamento cinético do SPE tiveram foco nas proporções de 60:40 e 50:50 com e sem 

solvente. Entre os solventes testados, o tolueno exibiu maiores vantagens, pois possui rápida 

volatilidade e não degradava o substrato. 

Os SPE obtidos foram caracterizados por VC e EIE em um sistema reversível com 

ferrocianeto de potássio (K4Fe(CN)6.3H2O) em triplicata. As Figuras 24 e 25 exibem os 

voltamogramas cíclicos e os Diagramas de Nyquist obtidos variando a composição de grafite e 

resina alquídica, bem como adicionando tolueno como solvente. 

Figura 24 - Voltamogramas cíclicos do SPE para diferentes composições de grafite e resina alquídica. 

Parâmetros: v = 5 mV.s-1, 3º ciclo. Eletrólito de suporte: KCl 0,1 mol L-1 com K4Fe (CN)6, 3H2O 10 mmol 

L-1. 
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Os voltamogramas da Figura 24 exibem picos de oxidação e redução característicos do 

sistema reversível de ferrocianeto de potássio (K4Fe (CN)6, 3H2O). Com potenciais de picos 

anódicos (Epa) em potencial perto de 0,25 V e picos catódicos (Epc) próximos a 0,0 V137. 

Comparando os voltamogramas, observa-se que os Epa e Epc são ligeiramente deslocados para 

potenciais mais baixos quando a proporção de grafite e resina alquídica são iguais (SPE 50:50 

com e sem tolueno). Porém, o SPE (50:50) T, que possui solvente, exibiu melhor intensidade nas 

correntes de pico. 

A área eletroativa do eletrodo de trabalho foi estimada através da equação abaixo que é 

baseada na equação de Randles–Secvik para sistemas reversíveis112. 

  

I= (2,69×105 )×n3/2 ×A×C×D1/2×v 1/2  

 

 Onde, I é a corrente de pico, n é o número de elétrons, A é a área eletroativa (cm2), C é a 

concentração (mol cm-3), D é o coeficiente de difusão (cm2 s -1), v é a velocidade (V.s-1). A Tabela 

7 mostra os valores obtidos (Ipa, Ipc, Epa e Epc) e a área eletroativa calculada para cada eletrodo 

de trabalho do SPE. 

 
Tabela 7 - Dados de corrente de pico anódico (Ipa) e pico catódico (Ipc), razão entre eles (Ipa /Ipc), potenciais 

usados para calcular a separação de pico e as áreas eletroativas dos eletrodos de trabalho do SPE. 

Eletrodo 
Ipa 

(µA) 

Ipc 

(µA) 
Ipa/Ipc 

 Epa 

(V) 

Epc.  

(V) 

Δ E  

(V) 

Área 

eletroativa 

(cm²) 

SPE 60:40 42,605 -36,451 -1,169 0,361 0,083 0,277 0,89 

SPE 50:50 52,941 -33,510 -1,580 0,192 -0,022 0,214 1,11 

 SPE 60:40 T 46,980 -41,905 -1,121 0,335 0,000 0,335 0,98 

SPE 50:50 T 86,913 -77,558 -1,120 0,222 0,006 0,216 1,82 

  

A Tabela 7 exibe que o SPE 50:50 com tolueno (SPE 50:50 T) apresentou a maior área 

eletroativa (1,82 cm²). Além de Epa, Epc e separação entre picos (ΔE) intermediários. A melhora 

dos sinais de corrente de pico indica que o SPE 50:50 T apresentou sinal de corrente, em média 

1,84 vezes, maior do que os demais eletrodos. O aumento substancial da área eletroativa permite 

o uso deste SPE como sensor. Essa melhora pode ser creditada à capacidade de adsorção do 

grafite138. A separação média entre os potenciais de pico (Epa e Epc) foi de 0,260 V, indicando 
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uma característica de sistema reversível139. A Figura 25 apresenta os diagramas de Nyquist 

obtidos através da realização da EIE. 

 

Figura 25 - Diagramas de Nyquist (EIE) dos SPE com diferentes composições de grafite e 

resina alquídica. Parâmetros: OCP, f = 100 kHz –100 mHz, 50 pontos, amplitude 0,01 V. 

Eletrólito de suporte: KCl 0,1 mol L-1 com K4Fe (CN)6, 3H2O 10 mmol L-1. 

 

 

Nos diagramas de Nyquist obtidos do EIE (Figura 24) todos os SPE mostraram 

semicírculos devido ao sistema Fe(CN)6
3–/4– seguidos por linhas retas inclinadas em frequências 

mais baixas indicando as capacitâncias eletroquímicas da dupla camada elétrica em paralelo com 

Rp seguido por um processo de difusão112. A magnitude do semicírculo no eixo das abcissas (Z’) 

indica a magnitude da Rp. Assim, quando comparamos a magnitude dos semicírculos entre o SPE 

60:40 e o SPE 50:50, observamos uma diminuição significativa da Rp para o segundo. Assim, a 

simples introdução do solvente provavelmente contribuiu para a percolação das partículas de 

grafite na matriz da resina alquídica melhorando a condutividade elétrica. 

Os dados de EIE obtidos foram ajustados usando o modelo de circuito equivalente do 

modelo Randles-Sevcik112 (interior da Figura 25), que além dos elementos supracitados também 

possui o elemento difusional W, que é indicado no diagrama pelo aumento sequenciado da 

impedância no eixo y (Z’’), resultando na distribuição dos pontos em uma diagonal ascendente 

com angulação próxima a 45º, oriunda do processo de difusão na interface polímero/eletrólito.  

Os valores dos elementos calculados são mostrados na Tabela 8. 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5
 

 

(b)

  SPE 60:40

 SPE 50:50

 SPE 60:40 T 

 SPE 50:50 T

 Ajuste

Z
"

 (
k


)

Z' (k)

Rs

Rp

CPE

W



48 
 

 

Tabela 8 - Valores dos elementos de circuito equivalente do SPE: resistência da solução (Rs), 

resistência à polarização (Rp), elemento de fase constante (CPE) e impedância Warburg (W). 

 

Eletrodo Composição 

Rs Rp CPE W 

(Ω) (Ω) Y0 (µMho) Y0 (µMho) 

  ɳ  

SPE 60:40 60:40 143,0 ± 1,1 3310 ± 31 
6,95 ± 0,20 

699,0 ± 0,2 
0,710 ± 0,004 

SPE 50:50 50:50 122,0 ± 3,6 792 ± 43 
67,5 ± 0,1 

1350 ± 78 
0,531± 0,020 

SPE 60:40 T 60:40 + Tolueno 824,0 ± 5,6 297 ± 13 
25,3 ± 7,5 

2430 ± 82 
0,672 ± 0,040 

SPE 50:50 T 50:50 + Tolueno 256,0 ± 1,2 310,0 ± 3,5 
15,2 ± 1,3 

3920 ± 84 
0,757 ± 0,010 

 

A Rp dos dispositivos SPE 60:40 T e SPE 50:50 T apresentaram os menores valores de 

Rp, 297 Ω e 310 Ω, respectivamente. A Rp diminuiu quando o solvente foi incluído em ambas as 

proporções. No entanto, o SPE 60:40 T mostrou uma redução de cerca de 11,14 vezes em 

comparação com o SPE 60:40 (sem usar tolueno), enquanto o SPE 50:50 T mostrou uma redução 

de cerca de 2,55 vezes quando comparado ao seu análogo, sem usar tolueno (SPE 50:50).  

Em relação a impedância W os processos de difusão nos SPE com tolueno apresentaram 

maior mobilidade, devendo-se ao fato de iniciarem em regiões de menores frequências do que os 

SPE sem o solvente, sendo que essa variação foi de 3,4 vezes e 2,9 vezes a mais comparando os 

SPE análogos nas proporções 60:40 e 50:50 respectivamente. 

Tendo em vista que o SPE 50:50 T obteve maior área eletroativa (1,82 cm²), maior Ipa 

(86,913 µA), menor Ipc (-77,558 µA) e também obteve bons resultados eletroquímicos, como o 

aumento da intensidade de corrente de pico e boa flexibilidade mecânica, o SPE com essa 

proporção foi selecionado para verificar a passivação, realizando o procedimento de voltametria 

cíclica no SPE 50:50 T com 66 ciclos. Com o resultado exposto na Figura 26. 
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Figura 26 - Voltamogramas com 66 ciclos no SPE 50:50 T. Parâmetros: v = 50 mV.s-1, eletrólito de 

suporte: KCl 0,1 mol.L-1 com K4Fe (CN)6, 3H2O 10 mmol L-1. 

 

 
Na Figura 26, observou-se pequenas variações da intensidade de corrente anódica e 

catódica. Entretanto, a execução de 66 ciclos demanda um grande período de imersão do 

dispositivo e o mesmo continuou oferecendo respostas eletroquímicas coerentes e manteve a 

resistência mecânica. Desta forma, o dispositivo se confirmou funcional, após longo período de 

uso. Sua reprodutividade foi atingida seguindo criteriosamente o procedimento experimental e 

realizando as análises em duplicatas ou triplicatas do eletrodo.  

Análises complementares comparando a morfologia dos dispositivos com e sem tolueno 

foram executadas. 

 

5.5.2 Caracterização Morfológica do SPE 50:50 

A Figura 27 apresenta as imagens dos SPE fabricados na proporção de 50:50 com e sem 

tolueno, para comparação morfológica dos dispositivos. 
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Figura 27 - Imagens dos SPE 50:50 com detalhes de microscopia estereoscópica com 

aproximação de 11 vezes em (a) SPE 50:50 T e (b)SPE 50:50. Imagens de MEV dos SPE 50:50, 

utilizando feixe de elétrons secundários, com aproximação de 500 vezes (c) SPE 50:50 T e (d) 

SPE 50:50. 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

  

 

Ao observar a Figura 27, como um todo, é possível notar que a distribuição das partículas 

de grafite é mais homogênea com a inclusão do solvente. Na Figura 27a, a amostra tem menos 

sulcos e suas partículas de grafite se aglomeraram menos do que a amostra da Figura 27b, onde 

não se adicionou solvente. Os detalhes da microscopia estereoscópica permitem observar os três 

eletrodos dos dispositivos e mostram que no SPE 50:50 T a superfície é menos irregular. Para 

complementar as análises morfológicas dos eletrodos foram realizadas MEV sobre os eletrodos 

de trabalho dos SPE com e sem solvente e pode-se confirmar que a superfície mais irregular é a 

do SPE 50:50 (sem solvente). A circunferência na Figura 27d exibe desnivelamentos entre as 

partículas de grafite com cerca de 50 µm. Tais análises permitem observar a morfologia do 

SPE 50:50T 
 

SPE 50:50 
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eletrodo e corroboram a necessidade de utilização de solvente para otimização do SPE. Pois a 

superfície irregular dificulta o processo de transferência eletrônica no dispositivo. 

A Figura 27 também permite abordar as influências físico-químicas do solvente. O grafite 

é altamente eficiente na absorção de compostos orgânicos como o tolueno138,140. Por ser um 

composto orgânico com menor polaridade que a água, mas ainda polar, o tolueno atua como 

adsorvente nas folhas de grafite, pois estas também são unidas por ligações polares. No entanto, 

o tolueno também possui alta volatilidade, fazendo com que apenas uma pequena parte seja 

adsorvida e o restante seja rapidamente perdido para a atmosfera. Além da adsorção de grafite, 

outro fator que contribui para melhorar a homogeneidade do eletrodo é o grau de entropia das 

partículas de grafite, que é reduzido com a redução da viscosidade da resina alquídica ao 

adicionar tolueno. 

Ao incorporar o solvente à mistura de grafite e resina alquídica as partículas mais densas 

de grafite são mais facilmente depositadas no substrato, pois a viscosidade do fluido é menor 

acrescentando o solvente. Dessa forma, as partículas menores de grafite ficam suspensas por mais 

tempo e com maior contato com o adsorvato. Quando depositadas, as partículas menores ocupam 

grande parte dos espaços vazios entre as partículas maiores, tornando o eletrodo mais 

homogêneo, com menos sulcos e menos buracos, como o observado na Figura 27c, possibilitando 

melhorias na condutividade, através da redução dos espaços vazios entre as partículas de grafite. 

A Figura 28 é uma fotografia do SPE 50:50 T sofrendo flexão. 

 

Figura 28 - Eletrodo serigrafado (SPE 50:50 T) sendo flexionado. 

 

 

Com o aumento da homogeneidade na distribuição das partículas de grafite, há também 

uma melhora na resistência mecânica do dispositivo, permitindo que ele seja mais flexível, como 

pôde ser aludido na Figura 28, além de não quebrar com facilidade após imersão no eletrólito de 

suporte. 
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5.6 Avaliação do SPE 50:50 T na determinação do Diuron 

 

Após a otimização no preparo do SPE 50:50 T o mesmo foi utilizado na determinação 

eletroanalítica do Diuron na concentração de 4,29 × 10-5 mol L-1, que corresponde a concentração 

de 10 ppm do analito. A constante de dissociação ácida (pKa) do Diuron é 13,55. A Figura 29 

exibe o estudo de pH realizado em pH 2,0; pH 6,0 e pH 10,0. 

Figura 29 – Estudo de pH do SPE 50:50 T (a) Voltamogramas cíclicos (b) Voltamogramas de pulso 

diferencial nas concentrações de 0 mol L-1 e 4,29 × 10-5 mol L-1 de Diuron. Parâmetros VC: v = 5 mV s-1, 

3º ciclo. Parâmetros VPD: amplitude 80 mV, v =30 mV s-1. Eletrólito de suporte: BR-Buffer (pH 2,0 – 

10,0). 

 

 

Na Figura 29a é possível observar que com o aumento do pH os picos são deslocados 

para potenciais mais baixos. Nos voltamogramas em pH 2,0 e 6,0 são observados picos de 
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oxirredução, que não foram observados em pH 10,0. Todavia nos três pH em potencial entre 0,5 

e 0,9 V existem picos de oxidação irreversíveis. Os voltamogramas cíclicos possuem perfil quasi-

reversível ao introduzir Diuron, exibindo o processo de dimerização do Diuron por oxidação 

eletroquímica, pois quando o Diuron é oxidado ele perde um hidrogênio e um elétron, assim 

formam radicais livres que se unem formando dímeros com grupos amino, esses grupos amino 

são facilmente eletropolimerizados e são detectados pelo dispositivo eletroquímico84. Assim, os 

voltamogramas cíclicos refletem a interação eletroquímica entre o SPE e o analito. A presença 

deste sistema pode indicar a formação de um metabólito estável em solução, após a oxidação do 

Diuron e formação do dímero ou refletir um comportamento redox particular141. Os picos 

observados foram pronunciados apenas com a inclusão do pesticida. 

 A VPD, cujo resultados são exibidos na Figura 29b, foi realizada para dirimir os efeitos 

capacitivos e também se observa o deslocamento dos picos para potenciais mais baixos, pois o 

pico de oxidação do Diuron ocorre em torno de 1,1 V46. Este pico não está presente no branco e 

também não foi observado na VC e é deslocado para aproximadamente 0,85 V em pH 6,0, 

conferindo maior seletividade ao SPE realizando as análises em pH 6,0. Além disso, em pH 6,0 

e 10,0 não foi expresso picos no branco, mas em pH 2,0 foi observado um pico em 

aproximadamente 0,15 V. De modo complementar, foram feitas outra VC com e sem a inclusão 

de Diuron [6,44×10-6 mol L-1] em pH 6,0 e também adições padrão para análises de VPD com a 

curva analítica dispostas na Figura 30. 

 
Figura 30 - Análises do SPE 50:50 T na determinação de Diuron (a) voltamogramas cíclicos; (b) 

voltamogramas de pulso diferencial em função da variação da concentração de 4,29 × 10-7 mol L-1 a 3,22 

× 10-6 mol L-1; (c) Curva analítica. Parâmetros VC: v = 5 mV s-1, 3º ciclo. Parâmetros VPD: v = 30 mV s-

1, a = 80 mV, t = 50 ms. Eletrólito de suporte: BR-Buffer (pH = 6,0). 
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No voltamograma cíclico presente na Figura 30a, nota-se que o pico de oxirredução 

obteve maior definição do que o observado no estudo de pH (Figura 29) e que o pico próximo a 

1,1 V, que representaria o Diuron46 foi deslocado para potencial mais baixo, próximo a 0,75 V. 

Na análise de VPD (Figura 30b) o pico de oxidação do Diuron em 0,75 V foi utilizado para 

análise quantitativa, uma vez que ele também não foi exibido no branco e é atribuído a oxidação 

irreversível do Diuron com a formação do dímero. Foi observado o aumento da intensidade do 

pico de corrente em função do aumento da concentração de Diuron. Através dos voltamogramas 

de pulso diferencial foi gerada a curva analítica (Figura 30c) e assim pode-se calcular o limite de 

detecção (LoD) e o limite de quantificação (LoQ)47,113, onde o valor do desvio padrão de dez 

medidas do branco (sd) resultou em 0,175 µA e o coeficiente angular (b) foi extraído da regressão 

linear (0,982). 

 

Haja vista que o SPE fabricado é um dispositivo eletroquímico de fácil produção, é barato 

e é descartável, os resultados obtidos exibiram a potencialidade do dispositivo em ser aplicado 

com outros DE e ser melhor explorado. Os estudos analíticos preliminares geraram o coeficiente 

de correlação (R2) de 0,983, exibindo uma linearidade satisfatória na curva analítica. O LoQ e o 

LoD calculados mostram-se intermediários aos valores encontrados na literatura18,46,142. 

Entretanto, reconhecendo que a modificação com PPy ou com o híbrido poderiam facilitar a 

detecção do analito, também foi realizado a modificação do eletrodo de trabalho do SPE 50:50T. 
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5.6.1 Modificação e caracterização dos SPE 50:50 T com PPy e PPy-2%rGO por 

drop casting 

Os SPE 50:50 T foram modificados com tintas de PPy e PPy-2%rGO. As modificações 

dos SPE foram realizadas pela deposição de uma alíquota de 8 µL das respectivas tintas sobre o 

eletrodo de trabalho por drop casting. A Figura 31 exibe as imagens de MEV dos eletrodos 

modificados nas aproximações de 1000 e 5000 vezes.  

 

Figura 31 - Imagens de MEV utilizando feixe de elétrons secundários do (a) SPE50:50T/PPy com 

aproximação de 1000x, (b) SPE50:50T/PPy com aproximação de 5000x, (c) SPE50:50T/PPy-2%rGO 

com aproximação de 1000x e SPE50:50T/PPy-2%rGO com aproximação de 5000x depositados por drop 

casting. 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

 

Na Figura 31a e 31c, com aproximação de 1000 vezes, foi observado que a modificação 

da superfície do eletrodo de trabalho do SPE apresentou uma distribuição completa do PPy ou 

PPy-2%rGO pela superfície do eletrodo. Isso indica que o volume da tinta depositada sobre os 

SPE foi suficiente para cobrir toda a área superficial. Nas Figuras 31 b e 31d, com aproximações 

SPE50:50T/PPy 
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de 5000 vezes, é possível observas as cadeias poliméricas do PPy, nota-se que não há partículas 

de grafite expostas. Na Figura 31d, foi também observado partículas de materiais grafíticos sobre 

a superfície do SPE, provavelmente originadas do compósito. A Figura 32 apresenta os 

voltamogramas cíclicos e os diagramas de Nyquist (EIE) dos eletrodos modificados em pH 6,0. 

 

Figura 32 - Análises eletroquímica dos SPE50:50T/PPy e SPE50:50T/PPy-2%rGO (a) Voltamogramas 

cíclicos (b) Diagramas de Nyquist. Parâmetros VC: v = 5mV.s-1, 3º ciclo. Parâmetros EIE: OCP, 50 

pontos.   Eletrólito de suporte HCl 0,1M. 

(a) 

 
(b) 
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Os voltamogramas da Figura 32a mostraram que o eletrodo SPE/PPy-2%rGO apresentou 

picos de oxirredução melhor definidos em relação ao SPE/PPy. Pela análise dos Diagramas de 

Nyquist da Figura 32b foi observado a formação de semicírculos incompletos que vão da região 

de alta até baixa frequência indicando a resistência e capacitância da dupla camada elétrica. Os 

valores de Z´ (eixo X) indicam a magnitude da resistência elétrica dos filmes exibindo que os 

filmes depositados pela técnica de drop casting mostraram-se bastante resistivos pois tem 

resistências da ordem de kΩ. Apesar de estarem incompletos, visando ter uma dimensão estimada 

dos valores de Rp foi realizado um ajuste pelo modelo de circuito equivalente utilizando o modelo 

de Randles-Secvik112. A tabela 9 apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 9 - Valores dos elementos de circuito equivalente: resistência da solução (Rs), resistência 

à polarização (Rp), elemento de fase constante (CPE) e impedância Warbur (W) para os SPE 

modificados com PPy e PPy-2%rGO por drop casting. 

Eletrodo Rs (Ω) Rp (Ω) 

CPE  

Yo (Mh0) 
W                                                    

Yo (Mh0) 

ɳ  

SPE/PPy 433,3 ± 1,9 (8,8 ± 1,6) × 103  

(2,5 ± 0,8) × 10-4  

(3,7 ± 1,3) × 10-4 

0,830 ± 0,010 

SPE/PPy-2%rGO 469,1 ± 1,8 (5,1 ± 0,2) × 103 

(2,3 ± 0,4) × 10-4  

(2,5 ± 0,4) × 10-3 

0,940 ± 0,010 

 

Pela análise dos resultados da Tabela 9 foi observado que o SPE/PPy-2%rGO apresentou 

uma diminuição do valor de Rp quando comparado com o SPE/PPy, indicando que o rGO 

proporciona um efeito sinérgico da diminuição da resistência de polarização. Assim os SPE 

modificados foram avaliados na determinação do Diuron. 

De acordo com a literatura, o comportamento redox do pesticida Diuron varia em relação 

ao pH47,141. Entretanto, o PPy também pode sofrer dopagem ácida mudando o comportamento 

redox em função do pH do meio. Desta forma os eletrodos SPE e os SPE modificados (SPE/PPy 

e SPE/PPy-2%rGO) foram estudados na presença do pesticida Diuron [4,29 × 10-5 mol L-1] em 

diferentes pH (2,0; 6,0 e 10,0). A Figura 33 apresenta os resultados de VC. 
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Figura 33 - Voltamogramas cíclicos do SPE, SPE/PPy e SPE/PPy-2% rGO em função do pH do eletrólito 

suporte (a) pH = 2,0; (b) pH = 6,0  e (c) pH = 10,0 na presença de Diuron (4,29 × 10-5 mol L-1), 3º ciclo v 

= 50mV s-1. Eletrólito de suporte: BR-Buffer (pH 2,0 – 10,0). 
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Os voltamogramas cíclicos da Figura 33 exibem o perfil voltamétrico dos SPE 

modificados com filmes de PPy ou PPy-2%rGO depositados por drop casting e analisados na 

ausência e presença do Diuron. Na Figura 33a em pH 2,0, nota-se que o SPE sem modificação 

exibiu picos de oxirredução melhor pronunciados do que as modificações com o polímero ou 

híbrido, refletindo o comportamento redox do Diuron. Para os resultados dos filmes do PPy e do 

PPy-2%rGO se observou o aumento da corrente capacitiva que dificultou a observação dos picos 

de oxirredução. Na Figura 33b, em pH 6,0 os picos de oxirredução apresentado no SPE e nos 

filmes de PPy e PPy-2%rGO puderam ser observados com um bom pronunciamento. Ao 

comparar os voltamogramas cujo as varreduras foram feitas em pH 2,0 e pH 6,0 observa-se que 

com o aumento do pH há deslocamento dos picos para potenciais mais baixos. Tal fato também 

foi observado na Figura 33c, pH 10,0 nos voltamogramas dos filmes modificados, mas não foram 

observados picos de oxirredução no SPE, ademais os picos de oxirredução dos filmes de PPy e 

PPy-2%rGO perderam a definição ao compará-los com os voltamogramas realizados em pH 6,0. 

Ainda na Figura 33, em pH 6, próximo a 0,75 V observa-se um pico de oxidação 

irreversível do Diuron, que não é exibido em pH 2,0. Esse mesmo pico passa a ser observado 

também nos voltamogramas dos filmes de PPy e do PPy-2%rGO em pH próximo a 0,75V em 

pH 10 e que não estavam presentes no branco. 

Apesar de que em pH 2,0 os picos de oxirredução terem sido mais evidentes para o SPE 

sem modificação, para o SPE modificado com PPy ou PPy-2%rGO a corrente capacitiva 

prejudica a visualização dos picos, mas em pH 6,0 ela é atenuada e é possível observar os picos 

de oxirredução nas análises dos três dispositivos. Além disso, o pH 6,0 está mais próximo da 

neutralidade. Dessa forma, o pH 6,0 se mostrou ser mais interessante para a eletroanálise do 

Diuron através de VC.  Outrossim, a modificação com PPy-2%rGO contribui na diminuição da 

resistividade do dispositivo ao compará-lo com a modificação com PPy, exibindo um efeito 

sinérgico do híbrido, o que é evidente em pH 2,0. 

Como o observado nos estudos com o SPE não modificado, o Diuron também apresenta 

um par redox, assim foram realizadas análises através de VPD, visando reduzir a interferência 

da corrente capacitiva e observar a interação entre os filmes de PPy ou PPy-2%rGO com o 

Diuron, em diferentes pH e comparando-os com o SPE sem modificação. A Figura 34 exibe os 

resultados obtidos. 
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Figura 34 - Voltamogramas de pulso diferencial do SPE, SPE/PPy e SPE/PPy-2% rGO em função do pH 

do eletrólito suporte (a) pH = 2,0; (b) pH = 6,0  e (c) pH = 10,0 na presença de Diuron (4,29 × 10-5 mol L-

1), amplitude 80 mV, v =30 mV s-1. Eletrólito de suporte: BR-Buffer (pH 2,0 – 10,0). 
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 A Figura 34 corrobora os resultados obtidos nas análises de VC nos pH 2,0; 6,0 e 10,0. 

Sendo que a Figura 34a exibe os resultados da VPD do SPE e os SPE modificados com PPy e 

PPy-2%rGO na presença de Diuron em pH 2,0, entretanto, somente o SPE expressou um pico de 

oxidação próximo a 0,8 V com intensidade de corrente superior na presença do analito. Já na 

Figura 34b, em pH 6,0, observa-se que os três dispositivos analisados apresentaram picos de 

oxidação entre 0,6 e 0,8 V. Esses picos indicam a oxidação irreversível do Diuron e eles 

possuíram maior intensidade de corrente em comparação com os voltamogramas com varredura 

realizada em pH 2,0. Ademais, a intensidade de corrente nesses picos são as mais próximas entre 

os 3 dispositivos. Já na Figura 34c, em pH 10,0, é claro o deslocamento dos picos para potenciais 

mais baixos, assim, o SPE e os SPE modificados com o polímero e com o híbrido apresentaram 

picos de oxidação na presença do analito, mas as intensidades de corrente são diminuídas 

comparando-os com os voltamogramas de pulso diferencial realizados em pH 6,0, além disso, os 

picos possuem maior variação da intensidade de corrente quando se compara os três dispositivos. 

Desta forma, com o estudo de pH foi possível perceber que para esse dispositivo, 

modificado com PPy ou PPy-2%rGO o pH ideal para as eletroanálises é o pH 6,0. O 

deslocamento de pico está acordado com o observado pela análise de VC (Figura 33) e com a 

literatura97. Conseguinte, foi realizado através da VC a análise dos SPE 50:50 T modificados 

com PPy e com o PPy-2%rGO na ausência e presença do Diuron (6,44×10-6 mol L-1) em pH = 

6,0.  Exibido na Figura 35. E em sequência foi realizada a adição padrão do Diuron utilizando 

esses eletrodos modificados. 

 

Figura 35 - Voltamogramas cíclicos do SPE 50:50T (a) modificado com PPy e (b) modificado com PPy-

2%rGO, nas concentrações de 0 mol L-1 e 6,44×10-6 mol L-1 de Diuron. Eletrólito de suporte: BR-Buffer 

(pH = 6.0), v = 5 mV s-1, 3º ciclo. 
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Ao analisar a Figura 35, verifica-se que próximo a 0,8 V há o pico de formação do dímero, 

devido a oxidação do Diuron no eletrodo84. E a Figura 36 exibe os voltamogramas de pulso 

diferencial obtidos através da adição padrão de alíquotas de Diuron no eletrólito de suporte. 

 

Figura 36 – Voltamogramas de pulso diferencial dos SPE 50:50 T na determinação de Diuron (a) 

modificado com  PPy (b)e sua respectiva curva analítica; (c) voltamogramas do SPE 50:50 T modificado 

com  PPy-2%rGO (d) curva analítica. Eletrólito de suporte: BR-Buffer (pH = 6,0), parâmetros v = 30 mV 

s-1, a = 80 mV, t = 50 ms. 

 
  

   

 

Na Figura 36a e 36c, é possível observar o crescimento da intensidade de corrente ao 

elevar a concentração do Diuron, sendo que a intensidade de corrente obtida foi maior para a 

modificação com o PPy. Na curva analítica obteve-se uma linearidade satisfatória expressa pelo 

R² disposto na tabela 10, bem como os seus respectivos LoQ e LoD calculados a partir da 
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expressão47,113: Os valores do desvio padrão de dez medidas do branco (sd) resultou em 1,0 e 1,8 

µA para os SPE modificado respectivamente com PPy e PPy-2%rGO e os valores do coeficiente 

angular foram obtidos das equações da reta dispostas no interior da Figura 36(b e d). 

 

 
 

Tabela 10 - Valores de coeficiente de linearidade (R²), dos limites de quantificação (LoQ) e de detecção 

(LoD) para os SPE 50:50T modificados com PPy e PPy-2%rGO. 

Dispositivo R² LoQ (µmol L-1) LoD (µmol L-1) 

SPE 50:50T / PPy 0,959 8,756 2,627 

SPE 50:50T / PPy-2%rGO 0,965 43,02 12,910 

 

Ao analisar os dados da tabela 10 se observa que os valores obtidos de R², LoQ e LoD 

são piores que o obtido no SPE não modificado, que obteve R² de 0,983 , LoQ de 1,78 µmol L-

1, LoD de 0,534 µmol L-1, nas análises realizada no pico de oxidação em 0,8 V em pH 6,0. Além 

disso, na Figura 34c, que exibe o estudo de pH, em pH 10,0 apenas a modificação com PPy-

2%rGO exibiu um pico de oxidação próximo a 0,1 V e inexistente no branco. Este pico pode ser 

melhor estudado na detecção do Diuron, pois é mais seletivo. 

 

5.7 Caracterização do SPE 50:50T com proporção de 5% de PPy ou PPy-2%rGO incluídos 

na resina condutora de grafite 

  

 Visto que a modificação por drop casting não melhorou as propriedades eletroquímicas 

do SPE para detecção do Diuron em pH 6,0, buscou-se uma alternativa ao incluir 5% em massa 

de PPy ou PPy-2%rGO referente ao percentual de grafite na resina condutora ao fabricar o SPE. 

 Inicialmente foi realizada a caracterização morfológica dos eletrodos de trabalho 

modificado. A Figura 37 exibe as imagens de MEV dos eletrodos de trabalho do SPE nas 

aproximações de 1000 e 5000 vezes. 

 

 

LoQ = 10 sd/b  

LoD = 3 sd/b 
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Figura 37 - Imagens de MEV utilizando feixe de elétrons secundários do (a) SPE50:50T/PPy com 

aproximação de 1000x, (b) SPE50:50T/PPy com aproximação de 5000x, (c) SPE50:50T/PPy-2%rGO 

com aproximação de 1000x e (d) SPE50:50T/PPy-2%rGO com aproximação de 5000x.  Com PPy e 

compósito incrustrados na resina condutora de grafite na fabricação do dispositivo. 

(a)  (b) 

  

 (c) (d) 

  

  

Observa-se na Figura 37a e 37c, com aproximação de 1000 vezes, que tanto o PPy como 

o compósito estão distribuídos aleatoriamente no SPE. A maior aproximação de 5000 vezes, 

Figuras 37b e 37d, permite observar que os agregados poliméricos estão inseridos no interior do 

substrato, com algumas partes sobressaindo na superfície do eletrodo de trabalho. Além disso, 

na Figura 37d a circunferência enfatiza uma pequena partícula, quase transparente, que exibe a 

presença do rGO no filme, pois comparada com as partículas de grafite ela é muito mais fina e 

aparentemente crescem cadeias poliméricas a partir dela. 

Após serem caracterizados morfologicamente os filmes foram caracterizados por técnicas 

eletroquímicas. A Figura 38 exibe os voltamogramas do SPE 50:50T e também das modificações 

com PPy e PPy-2%rGO e também os diagramas de Nyquist obtidos através da EIE 
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Figura 38 - Análises eletroquímicas do SPE 50:50T e das modificações com PPy e PPy-2%rGO (a) 

voltamogramas cíclico, (b) diagramas de Nyquist. Parâmetros VC: v = 5mV.s-1, 3º ciclo, Parâmetros EIE: 

OCP, 50 pontos, f =100kHz –100 mHz amplitude de 0,01V.  Eletrólito de suporte HCl 0,1M. 

(a) (b) 

  

 

Pela análise dos voltamogramas da Figura 38a os eletrodos modificados com 5% em 

massa de PPy ou de PPy-2%rGO apresentaram um comportamento redox muito similar, que foi 

atribuído ao PPy com um pico de oxidação próximo de 0,3 V. Pela análise dos resultados de EIE 

da Figura 38b os eletrodos modificados com tintas de PPy e dos compósitos apresentaram os 

semicírculos característicos de PCs que foram ajustados baseando-se no circuito de Randles-

Sevcik112. Foi observado uma ligeira redução da magnitude do semicírculo que contém o 

compósito PPy-2%rGO indicando uma melhora no processo de transferência de carga. Os 

resultados do ajuste estão presentes na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Valores dos elementos de circuito equivalente: resistência da solução (Rs), resistência à 

polarização (Rp), elemento de fase constante (CPE) e impedância Warbur (W) para os SPE com PPy e 

PPy-2%rGO incluídos na resina condutora de grafite. 

Eletrodo Rs (Ω) Rp (Ω) 

CPE  

Yo (Mh0) 
W                                                    

Yo (Mh0) 

ɳ  

SPE/PPy 609,9  ±  3,2 (14,3 ±  0,4) × 103 
(7,6 ±  0,2) × 10-6 

(8,8 ±  0,2) × 10-5 
0,831 ±  0,005 

SPE/PPy-2%rGO 371,2  ±  1,8 (8,9 ± 0,2) × 103 
(7,5±  0,20) × 10-6 

(1,28 ±  0,03) × 10-4 
0,826 ±  0,004 
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Pela análise dos resultados da tabela 11 observou-se que a Rp foi diminuída ao introduzir 

o compósito na resina condutora do SPE 50:50 T, resultando em uma redução de 5,4 kΩ. Todavia, 

ao comparar os resultados de Rp do eletrodo SPE/PPy2%rGO com os resultados do ajuste da 

modificação por drop casting com o compósito foi observado uma Rp de 5,1 ± 0,2 kΩ, que é 

menor do que o encontrado ao incluir o compósito na resina condutora (8,9 ± 0,2 kΩ). Ao 

comparar as modificações com a inclusão de 5% em massa de PPy ou do híbrido (percentual 

referente a massa de grafite utilizada na fabricação do SPE) foi obtida uma redução na ordem de 

1,6 ± 0,1 da Rp, favorecendo a inclusão do PPy-2%rGO no SPE.  Para a modificação por drop 

casting a redução obtida da Rp foi na ordem de 1,7 ± 0,4.  

Dessa forma, as duas modificações expressaram resultados similares, porém destaca-se 

que ao incluir os materiais na fabricação dos SPE se elimina o tempo de modificação e secagem 

demandado pela modificação por drop casting. Ademais, os diagramas de Nyquist obtidos pela 

inserção dos materiais no SPE obtiveram melhor magnitude do que os diagramas obtidos por 

drop casting.  Em estudos futuros será avaliado o aumento da proporção em massa tanto do PPy 

como do compósito na tinta, visando a manutenção das características do filme de PPy e uma 

diminuição da Rp e, em sequência, realização dos estudos com Diuron. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostraram que o rGO foi obtido com sucesso a partir do grafite pelo método 

de Hummers modificado bem como a síntese do o PPy e a formação dos compósitos de PPy com 

rGO foram confirmadas. Pelas análises de espectroscopia de impedância eletroquímica foi 

observado que compósito com 2% de rGO reduz a Rp do eletrodo sem alteração significativa do 

perfil voltamétrico do PPy. Na fabricação e caracterização dos filmes SA foi observado que os 

filmes com PPy e PPy-rGO não apresentaram um perfil voltamétrico bem definido. Assim, 

utilizou-se o FeCl3 como dopante. Considerando o tempo de fabricação dos filmes automontados 

e a presença de íons Fe3+ na estrutura do filme, decidiu-se por utilizar um outro método mais 

simples e rápido na preparação e modificação do SPE. 

Os SPE produzidos mostram-se promissores para o desenvolvimento destes eletrodos 

modificados. O método de fabricação das tintas condutoras à base de grafite foi avaliado e 

observou-se que a composição do eletrodo com 50% de resina e 50% de grafite em massa, mais 

adição de igual proporção do solvente tolueno produziu melhores respostas eletroquímicas na 

presença do par redox reversível de Fe2+/Fe3+. O eletrodo com base em grafite foi também 

utilizado na determinação do Diuron e apresentou LoD e LoQ em valores comparáveis aos da 

literatura para eletrodos de carbono. 

Os SPE também foram modificados por PPy e PPy-2%rGO por drop casting e pela 

inclusão de 5% em massa do polímero e compósito, em relação a massa de grafite. Ao serem 

comparados, observou-se a redução da Rp entre o PPy e o PPy-2%rGO em ambas as 

modificações. Destaca-se que a modificação por drop casting permitiu a obtenção de 

voltamogramas cíclicos com os picos de oxirredução bem definidos, mas a inclusão dos materiais 

no SPE também trouxe vantagens relacionadas ao processo de fabricação e modificação, mas 

voltamogramas cíclicos mais resistivos. 

O Diuron foi quantificado através dos dispositivos SPE modificados por drop casting, os 

LoQ e os LoD obtidos foram mais altos do que os obtidos nas análises no SPE. Entretanto, 

obteve-se sucesso em sua fabricação e foi observada a manutenção do perfil voltamétrico do PPy 

utilizando baixas proporções do PPy e do PPy-2%rGO. 

Devido a pandemia de Covid-19, o planejamento experimental para realização dos 

procedimentos foi afetado e rearticulado. Entretanto, foi possível cumprir com os objetivos 

propostos. 
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