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RESUMO 

A poluição das águas por disruptores endócrinos (DEs) está se tornando um problema 

ambiental de âmbito global. A principal preocupação ecotoxicológica com estas substâncias 

implica em sua evidente capacidade de afetar a reprodução das espécies e interferir no 

desenvolvimento saudável da prole. Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia 

eletroanalítica para a determinação da prednisolona (PDN) em águas naturais, utilizando o 

eletrodo de trabalho de diamante dopado com boro (DDB). Os estudos por voltametria, 

mostraram que a PDN possui três picos de oxidação em 0,7; 0,9 e 1,1 V vs. Ag/AgCl (KCl 3,0 

mol L-1), que são dependentes do pico de redução em -1,1 V, com características de processos 

irreversíveis controlados pela difusão das espécies. A curva analítica obtida para água ultrapura, 

utilizando a técnica de voltametria de onda quadrada (do inglês, square wave voltammetry - 

SWV), mostrou linearidade no intervalo de 5,00 x 10-6 mol L-1 a 123,46 x 10-6 mol L-1. Os 

valores de limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) foram de 1,22 x 10-6 mol L-1 

e 4,02 x 10-6 mol L-1, para água ultrapura; e de 1,19 x 10-6 mol L-1 e 3,94 x 10-6 mol L-1, para 

água coletada na represa Billings. Os testes de recuperação apresentaram percentual de 

recuperação de aproximadamente 88,6 e 108,2%, em águas coletadas na represa Billings. Os 

resultados indicaram que a metodologia desenvolvida, de baixo custo com menos etapas de 

preparo de amostras e sem a utilização de solventes orgânicos, tem potencial para ser utilizada 

na determinação de PDN em águas naturais. 

 

Palavras-chave: Eletroanalítica, Eletrodo de Diamante Dopado com Boro, Prednisolona, 

Poluentes Emergentes, Águas Naturais. 
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ABSTRACT 

Water pollution by endocrine disrupters is becoming a global environmental problem. The main 

ecotoxicological concern with these substances implies their evident ability to affect the 

reproduction of species and interfere with the healthy development of the offspring. Some 

works in the literature shows the electrochemical determination of prednisolone (PDN) in 

human blood serum and urine samples. In these work, an electroanalytical methodology for the 

determination of PDN in natural waters was developed, using the boron-doped diamond (BDD) 

working electrode. The cyclic voltammetry showed that PDN has three oxidation peaks (Eox at 

0.7; 0.9 e 1.1 V, respectively, vs. Ag/AgCl (KCl 3.0mol L-1)) which are dependent on the 

reduction peak (Ered at -1.1 V), with characteristics of irreversible processes controlled by 

species diffusion. The analytical curve obtained for ultrapure water using the square wave 

voltammetry (SVW) technique, showed linearity in the range of 5.00 x 10-6 mol L-1 to 123.46 

x 10-6 mol L-1. The detection and quantification limit values were 1.22 x 10-6 mol L-1 and 1.18 

x 10-6 mol L-1, respectively. The recovery tests (using the standard addition method) showed a 

recovery percentage around 88.6 and 108.2% in water collected in the Billings Dam. The results 

indicate that the developed methodology can be used in the determination of PDN in natural 

waters. 
 

 

Keywords: Electroanalytical, Boron-doped Diamond electrode, Prednisolone, Emerging 

pollutants, Natural Waters. 
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1  – Introdução 

 

1.1  - Determinação eletroquímica de fármacos  

 

Muitos produtos farmacêuticos, bem como outros produtos de uso cotidiano como 

detergentes, desinfetantes, fragrâncias, repelentes de insetos, plastificantes, entre outros, são 

cada vez mais frequentes em ambientes aquáticos1.  

A indústria farmacêutica utiliza com frequência a prednisolona (PDN) devido ao seu 

efeito anti-inflamatório, antialérgico, imunológico, etc., a qual é liberada na sua forma original 

através da urina2. No entanto, doses elevadas e longos prazos de utilização da PDN produzem 

efeitos secundários graves que incluem retenção de líquidos, aumento de peso, pressão arterial 

elevada, fraqueza muscular, cataratas, agravamento de diabetes, atraso no crescimento de 

crianças, convulsões, etc.. Por ser um glicocorticosteroide, a utilização da PDN é proibida nos 

esportes de acordo com as regras antidoping3, o que torna a determinação da concentração de 

PDN extremamente importante na análise de rotina do medicamento para estudo clínico e 

farmacológico, assim como para controle de qualidade e determinações em soro sanguíneo 

humano e urina.  

Vários métodos têm sido descritos para a determinação de PDN, incluindo a 

cromatografia gasosa (CG) e a cromatografia líquida de alta eficiência (do inglês High 

Performance Liquid Cromatography, HPLC), com diferentes detectores. Embora esses 

métodos tenham sido bastante usados devido à sua alta sensibilidade e seletividade, eles 

envolvem procedimentos de preparo de amostra, geralmente, laboriosos4.  

Neste sentido, as técnicas eletroanalíticas surgem como uma alternativa para a 

determinação de compostos orgânicos de interesse, pois, além de simples e de baixo custo, elas 

oferecem a possibilidade de se determinar a concentração do composto de interesse diretamente 

na amostra, sem pré-tratamentos ou com um tratamento mais simples. Adicionalmente, esses 

métodos podem levar eventualmente ao desenvolvimento de sensores específicos, resolvendo 

assim os problemas de monitoramento constante em locais escolhidos. Diversos compostos 

orgânicos, como por exemplo fármacos, vêm sendo estudados por essas técnicas, e os resultados 

obtidos para vários sistemas são muito satisfatórios. 

Motoc et al.5 desenvolveram uma metodologia para a determinação de níveis traço de 

diclorofenaco (DCF) no ciclo de utilização da água: efluentes, água superficial e água potável. 

Os autores utilizaram uma célula eletroquímica convencional de três eletrodos, sendo o eletrodo 
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de trabalho, pasta de nanotubo de carbono com paredes múltiplas integrado com grafeno; o 

eletrodo de Ag/AgCl, KCl 3,0 mol L-1 como eletrodo de referência e um eletrodo de platina 

como eletrodo auxiliar. A técnica da voltametria cíclica (do inglês cyclic voltammetry, CV) foi 

utilizada para a caracterização do DCF que apresentou 3 picos anódicos (-0,50 V, +0,58 V e 

+1,18 V vs. Ag/AgCl), e um pico catódico em -0,20 V vs. Ag/AgCl. Para a quantificação do 

DCF, as técnicas utilizadas foram as voltametrias de pulso diferencial e a de onda quadrada (do 

inglês differential-pulsed voltammetry, DPV; e square wave voltammetry, SWV, 

respectivamente) e a amperometria multi-pulsada (do inglês multiple-pulsed amperometry, 

MPA). Os resultados obtidos por DPV e MPA foram semelhantes aos resultados obtidos pelos 

métodos convencionais de espectrofotometria, mostrando boa precisão para a detecção do DCF 

nas amostras analisadas. 

     Laghrib et al.6 fizeram a determinação eletroanalítica do paracetamol (PCT) em 

amostras biológicas e formulações farmacêuticas sobre o eletrodo de carbono ativado. Os 

estudos de CV mostraram que o PCT apresenta um potencial de pico anódico em 0,49 V e um 

potencial de pico catódico em 0,01 V vs. Ag/AgCl. Os autores também observaram que a 

corrente de pico anódica e a corrente de pico catódica variam proporcionalmente com a raiz 

quadrada da velocidade de varredura no intervalo estudado (de 1 a 400 mV s-1), usando como 

eletrólito de suporte uma solução tampão de fosfato pH 5,0; e que ambos os Ep mostrados nos 

voltamogramas cíclicos possuem um comportamento dependente do pH do meio. A DPV foi a 

técnica utilizada para a determinação quantitativa do PCT. Os autores concluíram que sob os 

parâmetros otimizados dessa técnica, o método se provou adequado para a determinação do 

PCT. 

     Amostras de água coletadas em uma lagoa localizada na Universidade Federal do 

Maranhão, não receberam nenhum tratamento prévio no estudo realizado por Veloso et al.7 

para a determinação eletroquímica de quatro antibióticos macrolídeos: eritromicina, 

azitromicina, claritromicina e roxitromicina. O método foi aplicado com sucesso, obtendo uma 

porcentagem de recuperação entre 96,0 e 104,7% nas amostras ambientais. O grupo de 

pesquisadores utilizaram os eletrodos impressos de carbono modificado carbon black Super P 

e concluíram com base no desempenho de detecção, na aplicabilidade do material e precisão 

do método proposto, tratar-se de uma alternativa atrativa para utilização em análises de rotina 

do ponto de vista econômico e de portabilidade. 

Henrique et al.8 procederam a detecção de sulfametoxazol (SMX) em amostras de água 

da torneira coletadas na cidade de Araras e amostras de um poço artesiano localizado na 
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Universidade Federal de São Carlos, também na cidade de Araras. O grupo de pesquisadores 

utilizou um sensor eletroquímico descartável em base de grafite e o polímero goma laca. As 

amostras foram diluídas com tampão BR 0,04 mol L-1 pH 7,0 e fortificadas com SMX para a 

realização da análise cujo comportamento eletroquímico estudou-se por meio da CV. Para a 

quantificação do SMX foram avaliadas três técnicas voltamétricas: SWV, DPV e voltametria 

de varredura linear (do inglês linear sweep voltammetry, LSV). Essas técnicas mostraram um 

comportamento semelhante, apresentando um pico de oxidação em 0,71 V para o SMX. A 

técnica escolhida para o desenvolvimento do método foi a DPV pois apresentou uma corrente 

de pico aproximadamente 5 vezes maior em comparação com a SWV e LSV. Os autores 

também constataram que a oxidação do SMX é dependente do pH e o processo é favorecido 

em pH neutro, atingindo uma corrente de pico máxima em pH 7,0. Após a otimização dos 

parâmetros da DPV, construiu-se as curvas analíticas, e os estudos de recuperação ficaram entre 

91 e 110%, demonstrando que o sensor exibe uma boa precisão para a detecção do SMX em 

amostras de águas. 

Al-Harbi9 desenvolveu uma metodologia para a determinação de nano concentrações de 

dicloridrato de cetirizina (CTZ) em formulações farmacêuticas e amostras de água (torneira e 

residuais). Como eletrodo de trabalho foi utilizado o eletrodo de carbono vítreo (do inglês 

glassy carbon electrode, GCE) modificado com filme de bismuto e a técnica utilizada para 

desenvolver a metodologia de quantificação do CTZ foi a voltametria de redissolução anódica 

por onda quadrada (do inglês square wave anodic stripping voltametric, SWASV). As amostras 

de água foram filtradas e tiveram o pH ajustado com tampão BR 0,04 mol L-1 pH 8,0. O método 

desenvolvido apresentou boa correlação com a abordagem espectrofotométrica, além de 

apresentar inúmeras vantagens: simplicidade, custos razoáveis e baixos limites de detecção. 

Uma metodologia rápida e simples para a determinação dos biocidas, itraconazol e 

posaconazol, em amostras de água da torneira e de um rio foi desenvolvida por Łukasiewicz 

and Starczewska10 utilizando a técnica da SWV e o eletrodo de diamante dopado com boro 

(DDB). A amostra de água do rio Biala (Bialystok, Polônia) passou por um processo de 

filtragem enquanto que a amostra de água da torneira não recebeu absolutamente nenhum 

tratamento prévio. A análise eletroquímica mostrou que os biocidas estudados são eletricamente 

ativos e sujeitos a um processo de oxidação com características de um processo irreversível. As 

autoras realizaram estudos de possíveis interferente, com base na faixa de potencial dos analitos 

estudados, que podem ocorrer em águas naturais. Elas constataram que para os dois biocidas 

estudados, mesmo na presença de íons com concentrações 500 vezes superior, não há 
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interferência na análise. Salvo para o itraconazol cuja a concentração do Pb2+ não deve ser 

superior a 100 vezes; e no caso do posaconazol, as concentrações de Fe2+ e Cu2+, também não 

podem exceder 100 vezes. A dupla de pesquisadoras concluiu que a metodologia desenvolvida 

teve boas sensibilidade e taxa de recuperação (93,5 a 102,8%), provando que os procedimentos 

aplicados por elas podem ser utilizados com sucesso para testar itraconazol e posaconazol em 

amostras de água. 

Desta forma, a determinação eletroanalítica de compostos orgânicos em águas naturais, 

em função da possibilidade do tratamento mínimo das amostras, levando a uma considerável 

economia de tempo e de custos, é de grande interesse, tanto do ponto de vista de pesquisa como 

ambiental. Neste sentido, aliada à determinação eletroanalítica, uma alternativa é a utilização 

de um eletrodo de DDB11, que apresenta várias propriedades atrativas, incluindo uma larga 

janela eletroquímica de potencial em meio aquoso e não aquoso, alta estabilidade em meios 

agressivos e baixa corrente capacitiva.  

Observou-se que existem alguns métodos eletroanalíticos na literatura que tratam da 

determinação de PDN, no entanto, todos dedicados ao estudo de amostras biológicas e 

utilizando eletrodos de mercúrio e eletrodos modificados3,12,13. Diante do exposto, a proposta 

no presente trabalho é a utilização de eletrodos de DDB para a determinação de PDN em águas 

naturais, uma vez que este composto vem sendo encontrado em ambientes aquáticos via 

descartes incorretos e/ou pela falta de tratamento adequado dos dejetos domésticos e industriais. 

 

1.2  - Composto de interesse para o presente estudo 

 

Os disruptores endócrinos (DEs) são definidos como substâncias exógenas capazes de 

causar efeitos adversos à saúde, interferindo no sistema endócrino de organismos aquáticos, e 

nos últimos anos têm sido um dos principais tópicos de pesquisa em diferentes áreas do 

conhecimento14,15,16. Quaisquer substâncias que podem alterar as funções fisiológicas de uma 

variedade de hormônios endógenos como estrogênio, androgênio e glândula tireoide são ditos 

DEs químicos. Entre estes, a PDN (C21H28O5), [(11b)-11,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-

3,20-dione], Figura 13, vem recebendo grande atenção, por ser um glicocorticoide sintético 

muito utilizada comercialmente no tratamento de doenças inflamatórias, alérgicas e 

imunológicas. Sua presença em águas residuárias foi comprovada por vários estudos. Em águas 

residuárias hospitalares a PDN foi detectada em faixas de concentração que vão de 315 a 1918 

ng L-1, já em estações de tratamento de águas residuais detectou-se PDN na faixa de 1,4 a 4,6 
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ng L-1 e 0,5 a 0,62 ng L-1 em amostras de afluentes e efluentes, respectivamente. Em águas 

superficiais detectou-se cerca de 0,64 ng L-1 de PDN. Por conseguinte, a presença de PDN em 

águas naturais e potável é um problema de preocupação de saúde pública, mesmo que sua 

concentração final em rios e lagos seja baixa, ela pode ser uma ameaça para o ambiente por 

causa de sua acumulação17.  

Estudos realizados em peixinhos de cabeça chata comprovaram malefícios da PDN na 

fauna aquática. Observou-se um aumento da glicose no plasma e uma diminuição dos 

leucóciotos nas espécies adultas. Ovos de Physella acuta que foram expostos à PDN, obtiveram 

uma considerável diminuição no crescimento, bem como na frequência cardíaca e 

sobrevivência, além de anormalidades no desenvolvimento do embrião. Ceriodaphnia dubia, 

um crustáceo, teve alterações multigeracionais no seu tamanho, fecundidade, tempo médio até 

a primeira gestação, entre outros, quando em contato contínuo com a PDN em seu habitat2.  

 

Figura 1: Estrutura química do glicocorticoide PDN. 

 

 

Fonte: Autor. Software ChemDraw (2021). 

 

1.2.1 – Eletrodo de DDB e determinação eletroanalítica de PDN  

 

   A determinação de PDN em águas constitui-se em tarefa difícil, devido à complexidade 

das matrizes ambientais e também por causa de sua baixa concentração17. Vários métodos têm 

sido descritos para a determinação de compostos orgânicos em água, incluindo espectroscopia, 

espectrofotometria, CG e HPLC3,4.  

  No entanto, novos métodos de análises para a determinação de compostos orgânicos são 

de grande interesse, principalmente se forem de menor custo, envolverem menos etapas de 

preparo de amostra, e menor consumo de solventes, assim como também, pouca manipulação 

das amostras. 
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  Adicionalmente, com a viabilização da instrumentação eletroquímica, as técnicas 

eletroanalíticas para a determinação de compostos orgânicos estão sendo cada vez mais 

utilizadas, podendo desta forma, ser uma alternativa viável para a quantificação de 

glicocorticoides em amostras de águas naturais. 

   Um material eletródico que vem sendo empregado com sucesso, é o eletrodo de DDB11. 

O diamante é um material exótico de difícil acessibilidade, e por ser naturalmente isolante, este 

material não fornecia os requisitos necessários para a fabricação de um eletrodo e sua utilização 

em eletroquímica não despertava interesse. Porém, com novos métodos mais eficientes e 

relativamente mais baratos para formação de filmes finos de diamante sintético a partir de 

reagentes gasosos, obtidos pela técnica de acumulação química em fase-vapor (do inglês, 

Chemical Vapor Deposition - CVD) em diferentes substratos, fez aumentar a procura por este 

material para fins eletroquímicos18,19. 

   Desta forma, o eletrodo de DDB tem despertado o interesse de eletroquímicos de todo 

o mundo devido à superioridade de suas propriedades eletroquímicas em relação aos outros 

alótropos do carbono, como o carbono vítreo e o grafite pirolítico20. Este material apresenta 

várias propriedades atrativas, que incluem uma larga janela eletroquímica de potencial em meio 

aquoso e não aquoso, alta estabilidade em meios agressivos e baixa sensibilidade ao oxigênio 

dissolvido21. Em função de suas propriedades únicas, está sendo cada vez mais utilizado no 

desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas para a determinação de compostos orgânicos 

e inorgânicos, em diversas matrizes22,23.  

Neste sentido, Medeiros et al.24 desenvolveram um método para a determinação 

simultânea de antioxidantes fenólicos em alimentos utilizando SWV. A determinação dos 

antioxidantes fenólicos foi realizada após o eletrodo de DDB ser  pré-tratado catodicamente. 

Os autores verificaram que o pré-tratamento da superfície eletródica influencia no potencial e 

no perfil do voltamograma dos antioxidantes, causando deslocamento dos potencias de pico e 

alterações na corrente de pico, sendo que melhores resultados foram obtidos após a polarização 

catódica do eletrodo. O método proposto foi aplicado com sucesso na determinação simultânea 

de hidroxianisol butilado e hidroxi tolueno butilado (do inglês butylated hydroxyanisole, BHA 

e butylated hydroxytoluene, BHT, respectivamente) em produtos alimentícios, com resultados 

semelhantes aos obtidos utilizando o método cromatográfico, em um nível de confiança de 

95%. Em outro trabalho de Medeiros et al.25, os autores utilizaram o eletrodo de DDB como 

detector amperométrico para a quantificação de BHA e BHT em produtos alimentícios e os 

limites de detecção obtidos foram de 0,030 μmol L-1 para o BHA e 0,40 μmol L-1 para o BHT. 
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            A determinação eletroanalítica de dopamina e nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzida (do inglês reduced nicotinamide adenine dinucleotídeo, NADH) sobre o eletrodo de 

DDB apresentou um limite de detecção de 10 x 10-9 mol L-1, utilizando detecção 

amperométrica26. Com a utilização do eletrodo de DDB foi possível fazer a determinação 

seletiva de NADH mesmo na presença de ácido ascórbico27. 

A determinação de pesticidas, também tem sido realizada com sucesso sobre eletrodos 

de diamante. Nesta direção, dados da literatura demonstram a aplicabilidade do eletrodo de 

DDB para a determinação dos pesticidas maneb28, carbamatos29, carbendazim e carbaril30 em 

diversas matrizes, inclusive águas naturais. Codognoto et al.31 desenvolveram uma 

metodologia para a determinação simultânea do bentazon e do fenamifós. 

Outros trabalhos na literatura mostram a aplicabilidade e a viabilidade da utilização do 

eletrodo de DDB para a determinação eletroquímica de diversos compostos orgânicos, como 

por exemplo, purinas32, ácido vanilmandélico e ácido homovanílico (biomarcadores de 

diagnóstico de tumores)33, efedrina (substância termogênica)34, antibióticos35,36, sinefrina 

(alcaloide de ocorrência natural em frutas cítricas)37, terconazol (medicamento antifúngico)38 

e ácido ascórbico39. 

 Diante do exposto, a utilização do eletrodo de DDB no estudo eletroquímico do 

glicocorticoide PDN, pode ser uma alternativa viável, principalmente com relação a grande 

janela eletroquímica que o eletrodo de DDB possui. 

 Alguns estudos apresentados na literatura relatam a determinação voltamétrica da PDN 

sobre diferentes superfícies eletródicas. Sayed12 desenvolveu uma metodologia para a 

determinação da PDN em amostras farmacêuticas e urina humana. Seu estudo foi baseado na 

redução eletroquímica da PDN sobre o eletrodo de gota suspensa de mercúrio (do inglês 

Hanging Mercury Drop Electrode, HMDE). O estudo na CV mostrou que a PDN possui um 

pico de redução em -1,02 V vs. Ag/AgCl (3,0 mol L-1 de KCl) que pode ser atribuído a redução 

da dupla ligação C=O, carbono 3, (Figura 1); e não se observou nenhum pico de oxidação na 

varredura anódica, sugerindo que o processo é irreversível. As condições para o estudo na 

voltametria adsortiva de redissolução catódica por pulso diferencial (do inglês differential pulse 

cathodic adsorptive stripping voltammetric, DPCAdSV) foram 0,6 µmol L-1 de PDN em 

tampão BR 0,04 mol L-1, pH 3,5, velocidade de varredura (ʋ) de 50 mV s-1, tempo de 

acumulação de 40 s e potencial de acumulação de -0,4 V. Para o segundo e terceiro ciclos de 

varredura na mesma gota de mercúrio, houve uma baixa intensidade da Ip que pode ser devido 
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à dessorção das espécies fora da superfície da gota. O gráfico de log(Ip) vs. log(ʋ) apresentou 

uma relação linear com coeficiente angular de 1,09 que se aproxima do teoricamente esperado 

1,0; o que confirma o caráter adsorvente do fármaco. Sob as condições otimizadas a curva de 

calibração da PDN mostrou linearidade na faixa de concentração de 7,2 a 144,2 ng mL-1. Os 

testes de recuperação para ambas as amostras foram de aproximadamente 100%.  O método 

proposto DPCAdSV proporciona rapidez, sensibilidade, precisão e simplicidade às 

determinações da PDN em comprimidos comerciais e amostras de urina. 

 A determinação da PDN, em formulações farmacêuticas e amostras de fluidos 

biológicos utilizando técnicas voltamétricas associadas a um eletrodo de pasta de carbono (do 

inglês carbon paste electrode, CPE) e eletrodo de pasta de carbono modificado com β-

ciclodestrina (do inglês β-cyclodextrin modified carbon paste electrode, CDMCPE), foi 

estudada por Balaji et al.13. A PDN apresentou um pico de redução em torno de - 1,1 V, com 

características de processos irreversíveis. A corrente de pico da PDN sobre o CDMCPE é quase 

duas vezes maior do que sobre o CPE; os autores também examinaram o efeito de quantidades 

de ciclodextrinas (0, 15, 20, 25, 35, 40 e 60% m/m), concluindo que o aumento da ciclodextrina 

aumenta a corrente de pico da PDN, porém acima de 60% não há mais ganho na corrente. As 

porcentagens de recuperação tanto para as formulações farmacêuticas quanto para amostras de 

urina foram em torno de 97,0%. 

 Rajendra, et al.3 fizeram um estudo da determinação da PDN em amostras de sangue e 

urina humanos utilizando a DPV e os eletrodos de ouro modificado com fulereno (C60/Au) e 

de óxido de estanho e índio modificado com nanopartículas de ouro (nano Au/ITO). Os autores 

observaram que as nanopartículas de ouro e o fulereno C60 promovem eficientemente a taxa 

de transferência de elétrons, ou seja, conferem atividade eletroanalítica para a oxidação da PDN. 

A PDN mostrou atividade eletroanalítica sobre os dois eletrodos modificados em uma solução 

tampão de fosfato 0,1 mol L-1 pH 7,2. Observou-se um pico de oxidação a 570 mV no eletrodo 

(nano Au/ITO) e um pico de oxidação em aproximadamente 400 mV no eletrodo (C60/Au). 

Ambos os resultados foram melhores do que quando avaliados com seus respectivos eletrodos 

puros, ou seja, eletrodo de ITO e eletrodo de Au. O incremento significativo na corrente de 

pico, juntamente com a nitidez do pico anódico demostrou que as nanopartículas de Au, bem 

como o fulereno (C60) melhoram a taxa de transferência de elétrons. Os autores também 

demonstraram que na faixa de pH estudado de 3,30 a 10,0 com ʋ de 50 mV s-1, o valor do 

potencial de pico se desloca para valores de potenciais mais negativos com o aumento do pH 

da solução. Ambos os eletrodos mostraram uma relação linear entre o potencial de pico e o pH 

para a PDN, cujos coeficientes angulares das respectivas curvas sugerem que igual número de 
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elétrons e prótons estão envolvidos na oxidação da PDN. O grupo de pesquisadores também 

realizou o estudo da corrente de pico em função da variação da velocidade de varredura na faixa 

de 5 a 200 mV s-1 em pH 7,2 em ambos eletrodos modificados. Os autores observaram uma 

reação linear entre a Ip e a raiz quadrada da velocidade de varredura sugerindo que o processo 

do eletrodo é controlado por difusão. Quantitativamente o eletrodo de C60/Au é quase dez vezes 

mais sensível que o eletrodo nano Au/ITO. Os limites de detecção utilizando os eletrodos 

C60/Au e nanoAu/ITO, foram 2,8 x 10-8 mol L-1 e 9,0 x 10-8 mol L-1, respectivamente. A análise 

realizada em amostras de sangue obtidas de voluntários mostrou que o método pode ser 

utilizado como primeiro teste para detectar casos de doping em locais de competição de jogos. 

 Yilmaz et al.4 desenvolveram um método muito eficaz para a determinação da PDN em 

soro humano e comprimidos, utilizando sua oxidação eletroquímica em eletrodo de carbono 

vítreo (CGE). A solução preparada de PDN apresentou dois picos de oxidação, sendo a 590 mV 

e 710 mV. Sua oxidação foi avaliada usando a CV e a SWV, esta última foi a técnica 

selecionada pois apresentou melhor definição de pico em concentrações de PDN menores (6,5 

x 10-5 mol L-1). Os autores observaram que a resposta voltamétrica é fortemente dependente do 

pH do meio e também uma dependência linear entre os valores de pH 4,23 e 8,22 com o 

potencial de pico. A inclinação da parte linear da curva Ep x pH é próxima da obtida pela 

equação de Nernst (-59 mV), o que reflete que o processo de oxidação ocorre por meio de um 

mecanismo um próton por elétron (H+:ē). O efeito do pH sobre a corrente de pico mostrou que 

este diminui com o aumento do pH e nenhum pico foi observado em pH > 8,0. A corrente 

máxima de pico foi observada em meio ácido o que indica a participação de uma transferência 

de prótons no processo eletródico. Os estudos da variação da velocidade de varredura 

mostraram uma relação linear entre a corrente de pico e a raiz quadrada da velocidade, 

sugerindo que o processo de oxidação é controlado por difusão. As condições instrumentais 

otimizadas com base na variação da Ip foram frequência de aplicação de pulsos de potencial (f) 

de 90 s-1, amplitude do pulso de potencial (a) de 50 mV e variação do incremento de potencial 

(ΔEs) de 6 mV. Os voltamogramas foram registrados em H2SO4 0,5 mol L-1, pH = 0,56. Abaixo 

da concentração de 2,0 x 10-5 mol L-1 o pico a 590 mV foi observado e acima da concentração 

de 2,0 x 10-5 mol L-1 aparece um outro pico em 710 mV. O pico em 590 mV é mais adequado 

para fins analíticos mostrando uma correlação linear entre a Ip e a concentração da PDN na 

faixa de 1,0 x 10-6 a 2,0 x 10-5 mol L-1. O LD e LQ foram 3,4 x 10-7 e 4,5 x 10-7 mol L-1, 

respectivamente. Experimentos de recuperação indicaram boa exatidão no método 

desenvolvido (recuperação = 100,79%). Os autores concluíram que a oxidação da PDN é um 

processo irreversível e dependente do pH do meio.  
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 Goyal juntamente com Bishnoi realizaram a determinação voltamétrica simultânea de 

prednisona e PDN em fluidos corporais humanos40, utilizando eletrodo de grafite pirolítico de 

borda plana (do inglês edge plane pyrolytic graphite electrode, EPPGE) modificado com 

nanotubo de carbono de parede única (do inglês single wall carbon nanotube, SWNT). O 

eletrodo modificado apresentou boas propriedades em relação à redução eletrocatalítica de 

ambos os fármacos, acelerando consideravelmente a taxa de transferência de elétrons. Os 

autores constataram por meio de experimentos combinados que prednisona e PDN podem ser 

determinadas simultaneamente pois apresentam picos de redução não interferentes entre si (o 

Ep para a prednisona foi de -1230 mV e o Ep para a PDN foi de -1332 mV vs. Ag/AgCl 3,0 mol 

L-1 de NaCl; ambos em tampão fosfato pH 7,2). Esses Ep foram deslocados para valores mais 

negativos à medida que se aumenta o pH do meio, e as curvas de Ep vs. pH obtiveram um 

coeficiente linear de aproximadamente 55 mV para os dois fármacos, sugerindo que igual 

número de prótons e elétrons estão envolvidos nas reações eletródicas. Na otimização dos 

parâmetros da SWV, os autores observaram uma relação linear entre a Ip e f para ambos os 

fármacos, sugerindo um processo controlado por adsorção das espécies. Os resultados obtidos 

pelo método proposto para a determinação de prednisona e PDN em amostras de urina humana 

estão de bom acordo com o comparativo realizado por HPLC. Os testes de recuperação 

indicaram boa exatidão do método proposto. (recuperação 97,60% a 101,50% no caso da PDN 

e de 96,60% a 103,28% no caso da prednisona. 

 Smajdor, Piech e Paczosa-Bator fizeram a determinação de PDN em amostras 

farmacêuticas usando a voltametria de redissolução adsortiva por pulso diferencial sobre o 

eletrodo de filme renovável de mercúrio (do inglês renewable mercury film electrode, 

Hg(Ag)Fe)41. Os autores encontraram um pico de redução em aproximadamente -1,1 V (vs. 

Ag/AgCl 3,0 mol L-1 em KCl) em pH 3,8. A relação linear entre a Ip e v encontrada por eles, 

sugere um processo controlado por adsorção das espécies. A curva analítica foi construída na 

faixa de 0,05 a 2,0 µmol L-1. Nos estudos de adição de padrão, obtiveram uma porcentagem de 

recuperação entre 98 e 101%. 

 A determinação simultânea de rutina (vitamina D) e PDN em fluidos corporais foi 

realizada por Mohammadi, Dadkhodazadeh e Rohani, sobre o GCE modificado com TMDCs 

(do inglês transition metal dichalcogenides)42. Utilizando a CV para o estudo individual dos 

fármacos, os autores observaram que a rutina e a PDN apresentam um pico de oxidação nos 

potenciais de 0,42 mV e 0,73 mV vs. o eletrodo saturado de calomelano (do inglês saturated 

calomel electrode, SCE), respectivamente. No estudo para entender o mecanismo de 
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transferência de elétrons, o grupo de pesquisadores plotaram individualmente os gráficos de Ep 

vs. pH, e constataram que dada a inclinação das respectivas curvas (-0,054 V/pH para a rutina 

e -0,061 V/pH para a PDN), se aproximar do resultado Nerstiniano (-0,0591 V/pH), igual 

número de prótons e elétrons são transferidos no processo redox tanto da rutina como da PDN 

(2H+:2ē). As curvas analíticas foram construídas após os registros dos voltamogramas usando 

a técnica da DPV em pH 6,0. Para a análise simultânea os fármacos apresentaram a seguinte 

linearidade na faixa de concentração: 0,6 a 220 nmol L-1 para a rutina e de 0,5 a 280 nmol L-1 

para a PDN. Dada a observação de dois picos anódicos claros e distintos para a mistura dos 

fármacos devido a uma eletrocatálise eficaz; um LD significativo de 0,06 e 1,20 nmol L-1 

respectivamente para a PDN e rutina, os autores concluíram ser eficaz a metodologia 

desenvolvida. 

   

2 - Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é o estudo do comportamento eletroquímico do 

glicocorticoide PDN sobre o eletrodo de DDB e o desenvolvimento de uma metodologia 

alternativa para a quantificação de PDN em águas naturais. 

 

2.1 - Objetivos específicos  

 

(a) Avaliar diferentes técnicas voltamétricas para a determinação de PDN e otimizar 

parâmetros que as envolvem; 

(b) Desenvolver uma metodologia eletroanalítica para a quantificação da PDN, utilizando a 

técnica voltamétrica selecionada em (a); 

(c) Construir uma curva analítica para a determinação da PDN em águas naturais. Verificar a 

metodologia proposta mediante avaliação dos seguintes parâmetros: faixa linear, 

linearidade, limites de detecção e quantificação e exatidão por meio de testes de 

recuperação; 

(d) Aplicar a metodologia desenvolvida na determinação da PDN em amostras de águas 

naturais.  
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3 – Procedimentos Experimentais 

 

3.1 – Reagentes 

 

Todos os reagentes utilizados no experimento são de pureza analítica (PA) e a origem 

deles encontra-se na Tabela 1. Preparou-se uma solução estoque de PDN em acetonitrila, na 

concentração de 1,0 x 10-2 mol L-1, e a partir desta, as demais soluções foram preparadas por 

diluição com água ultrapura (resistividade 18,2 MΩ cm a 25 °C). O tampão Britton-Robinson 

(BR) 0,1 mol L-1 foi usado como eletrólito de suporte, e foi preparado pela mistura das seguintes 

soluções: 0,04 mol L-1 de ácido acético, 0,04 mol L-1 de ácido bórico, 0,04 mol L-1 de ácido 

fosfórico e 0,10 mol L-1 de KCl. O pH das soluções foi ajustado conforme o necessário com 

NaOH 1,0 mol L-1.   

Os materiais utilizados (balões volumétricos, espátulas, béqueres) passaram por um 

procedimento de limpeza (solução sulfonítrica 1:1, lavagem com sabão líquido neutro, 

enxágues sucessivos com água comum, e depois com água ultrapura) adotado com o intuito de 

assegurar a ausência de quaisquer resíduos orgânicos que pudessem interferir nas medidas. 

 

Tabela 1: Procedência dos principais reagentes utilizados 

Material Procedência  % 

PDN Sigma-Aldrich  ≥99% 

Ácido sulfúrico Synth  98,0 

Hidróxido de sódio Synth  97,0 

Ácido fosfórico Synth  85,0 

Ácido bórico Synth  99,5 

Ácido acético  Synth  99,7 

Cloreto de potássio Synth  99,0 

Acetonitrila Synth   grau HPLC 

Fonte: Autor (2021). 

 

3.2 – Instrumentação 

 

As medidas voltamétricas foram realizadas utilizando um potenciostato/galvanostato 

AUTOLAB PGSTAT128N® (ECO CHEMIE, Holanda). A aquisição dos dados e o 
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gerenciamento do potenciostato foram realizados por um microcomputador (Dell®) e mediante 

software (GPES®).  

O pH das soluções foi ajustado utilizando um pHmetro (medidor de pH Hanna HI 

2211®), devidamente calibrado antes da utilização com tampões comerciais de pH 4,0 e 7,0. 

No preparo de todas as soluções foi utilizada água ultrapura (Ultra Purificador de água 

Gehaka Master System MS 2000®). 

 

3.3 – Eletrodos 

 

Para a determinação analítica da PDN foi utilizada uma célula eletroquímica (Figura 2) 

de um único compartimento composta por três eletrodos (o eletrodo de trabalho, o de referência 

e o auxiliar). Utilizou-se como eletrodo de referência o eletrodo de Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1) 

para o qual todos os potenciais de eletrodos são doravante referidos. Como eletrodo auxiliar, 

utilizou-se um fio de platina com área geométrica de aproximadamente 0,30 cm2 de contato.  

 

 

Figura 2: Representação esquemática da célula eletroquímica utilizada. 

 

       

Fonte: Adaptado de A Pratical Beginner’s Guide to Cyclic Voltammetry43 

 

O eletrodo de trabalho utilizado foi o eletrodo de DDB com área de 0,25 cm2 (Figura 

3), montado no próprio laboratório de eletroquímica, eletroanalítica e BioInorgânica Ambiental 

(LABEE-BIA) a partir de um filme de DDB (filme fino da NeoCoat; Substrato: Si 

policristalino; quantidade de dopante: 10000 pm de boro) de 1,0 cm2, 5,0 cm x 5,0 cm, obtida 

Eletrodo de trabalho 

Eletrodo auxiliar 

Reservatório de vidro para solução 

Tampa de teflon 

Conexões do eletrodo 

Orifícios para desgaseificação ou adição de reagentes 

Eletrodo de referência 

Solução eletrolítica 



24 
 

comercialmente. Realizou-se a montagem do eletrodo com um filme de diamante de 0,25 cm², 

uma placa de cobre de 10,0 cm x 1,0 cm, cola de prata e resina epóxi. Primeiramente, recortou-

se o filme de diamante em 4 filmes de 0,25 cm², para confecção do eletrodo, posteriormente o 

filme de diamante foi fixado sobre a placa de cobre utilizando-se a cola de prata e, após a 

secagem verificou-se o contato utilizando-se um multímetro. Após detectado contato entre a 

placa de cobre e a de diamante realizou-se o recobrimento com a resina epóxi (Araldite®)para 

vedação do eletrodo. 

 

Figura 3: Eletrodo de trabalho (DDB). A) Filme de Cobre; B) Placa de DDB; C) Cola de 

prata; D) Araldite®. 

 

 
 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

Para a realização dos experimentos, o eletrodo de DDB foi submetido a um tratamento 

anódico (polarização à +3,0 V vs. Ag/AgCl por 10 minutos) a fim de obter a remoção do filme 

hidrofóbico de sua superfície; em seguida, o eletrodo foi submetido a uma nova polarização por 

10 minutos com potencial de -3,0 V vs. Ag/AgCl (tratamento catódico), para promover a 

ativação e condicionamento da superfície. Diariamente, antes do início dos trabalhos ou sempre 

que havia necessidade de recuperação da superfície eletródica, era realizado o condicionamento 

do eletrodo aplicando-se o potencial de -3,0 V por 180 segundos e 30 ciclos na faixa de 

potencial de +1,5 a -1,5 V em H2SO4 0,1 mol L-1, estes tratamentos proporcionam baixos limites 

de detecção e alta reprodutibilidade44.  

 

3.4 – Metodologia 

 

3.4.1 - Estudo do comportamento eletroquímico da PDN 

 

Inicialmente, foram realizados estudos sobre o comportamento eletroquímico da PDN 

adicionando se à célula eletroquímica 10,0 mL de tampão BR 0,1 mol L-1 pH 2,0 (eletrólito de 

suporte). Em seguida, a solução foi desaearada por borbulhamento com nitrogênio seco por 2,0 

minutos para remoção do oxigênio dissolvido. Após a etapa de eliminação de oxigênio, o 

A 
B D 

C 
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nitrogênio foi retirado da célula eletroquímica, foram adicionadas quantidades da solução 

estoque da PDN e os voltamogramas cíclicos foram registrados em temperatura ambiente (23 

± 1 °C). A CV, uma técnica muito popular para estudos eletroquímicos iniciais de novos 

sistemas, provou ser muito útil na obtenção de informações qualitativas sobre reações 

eletródicas44,45. Ela mostra diretamente como a corrente é afetada por diferentes variáveis 

experimentais (como por exemplo, taxa de velocidade de varredura e concentração). 

 A avaliação da influência do pH do meio no aspecto geral dos voltamogramas foi 

realizada em tampão BR 0,1 mol L-1, no intervalo de +1,50 a -1,50 V vs. Ag/AgCl. Já avaliação 

da variação da velocidade de varredura foi realizada no intervalo de varredura 50,0 a 250,0 mV 

s-1, ambos os estudos também foram realizados utilizando-se a CV.   

 Para o estudo analítico quantitativo e obtenção de dados relacionados à cinética e 

processos eletródicos, utilizou-se a SWV por ser uma das técnicas mais rápidas e 

sensíveis45,46,47. 

 

3.4.2 - Curva analítica 

 

A voltametria de redissolução anódica por onda quadrada48 (do inglês Square Wave 

Anodic Stripping Voltammetry, SWASV) foi a técnica selecionada para a determinação da 

PDN. Os parâmetros envolvidos nessa técnica, f , a, ΔEs, assim como a influência do potencial 

inicial de varredura, tempo e potencial de acumulação, foram otimizados buscando a melhor 

resposta voltamétrica em termos de sensibilidade e seletividade.  

Após a otimização dos parâmetros da SWASV, construiu-se uma curva analítica, pela 

obtenção dos voltamogramas após cada adição de uma alíquota de solução estoque da PDN à 

célula eletroquímica contendo 10,0 mL de tampão BR 0,1 mol L-1 em pH 2,0. O intervalo de 

concentração estudado foi de 5,66 x 10-6 mol L-1 a 1,23 x 10-4 mol L-1. Durante todas as medidas, 

nitrogênio seco era intermitentemente borbulhado dentro solução, sendo retirado no momento 

do registro da corrente. 

 

3.4.3 - Coleta e preparo das águas da represa Billings 

 

   A amostra de águas naturais foi coletada na represa Billings (Diadema, São Paulo), por 

meio de uma coleta simples da água superficial em frasco âmbar de 1,0 L, no seguinte ponto de 

coordenadas (23°43'38.6"S 46°37'42.7"W)49 como apresentado na Figura 4. A amostra, cujo 
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pH era de 7,3, passou por um processo de decantação simples e posterior filtragem em filtro 

microporoso (0,2 µm), teve o pH ajustado e tamponado para 2,0,  utilizando-se o mesmo 

procedimento para o preparo do eletrólito de suporte.  

 

 

Figura 4: Local de coleta da amostra. 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

4 - Resultados e Discussão 

 

4.1 - Comportamento eletroquímico da PDN sobre o eletrodo de DDB 

 

    Os estudos iniciais da PDN foram realizados utilizando a CV a fim de avaliar o seu 

comportamento eletroquímico sobre o eletrodo de DDB. Observou-se um pico de redução, pico 

(I), em -1,1 V vs. Ag/AgCl, e três picos de oxidação, pico (II) em 0,7 V, pico (III) em 0,9 V e 

pico (IV) em 1,1 V vs. Ag/AgCl (Figura 5). 
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Figura 5: Voltamograma cíclico obtido para PDN (na concentração de 5,66 x 10-4 mol L-1, 

pH 2,0 em tampão BR 0,1 mol L-1 e ʋ = 100,0 mV s-1). 

 

 

                        Fonte: Autor (2021). 

 

   O pico de redução encontrado no potencial de -1,1 V está condizente com os picos de 

redução encontrados por outros pesquisadores em seus estudos para a determinação de PDN. 

Sayed12 encontrou um pico de redução em -1,02 V em meio ácido com característica de um 

processo irreversível. Balaji et al.13 encontraram um pico de redução em aproximadamente -1,1 

V, para ambos os eletrodos (CPE e CDMCPE) estudados em pH 3,0, também com 

características de um processo irreversível. Smajdor, Piech e Paczosa-Bator41 encontraram um 

pico de redução para a PDN em aproximadamente -1,1 V, pH 3,8 em um processo com 

características de processos irreversíveis. 

O pico de oxidação (pico II em potencial -0,7 V) encontrado no presente estudo, também 

já fora relatado em outras pesquisas referentes à determinação eletroquímica da PDN. Yilmaz 

et al.4 estudaram a oxidação da PDN sobre o GCE, encontrando um pico de oxidação no 

potencial de 0,71 V para concentrações de PDN acima de 2,0 x 10-5 mol L-1, em meio ácido. 

Em seus estudos sobre a relação entre a corrente de pico e a variação da velocidade de varredura, 

os autores aferiram tratar-se de um processo controlado por difusão. Mohammadi, 

Dadkhodazadeh e Rohani42 fizeram a determinação simultânea de PDN e rutina sobre o GCE 

modificado, constatando um pico de oxidação para PDN no potencial 0,73 V (vs. SCE) em meio 

ácido.  

     No entanto, para os picos (III) e (IV) não foram encontrados relatos na literatura. 
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4.2 –Influência do pH do meio 

 

O estudo da influência do pH do meio também foi realizado. Este estudo possibilitou a 

escolha do melhor pH de trabalho em termos de intensidade de corrente de pico e potencias 

mais próximos do zero, visando a sensibilidade e seletividade, respectivamente, do método. Os 

voltamogramas obtidos para a PDN no intervalo de pH de 2,0 a 12,0, estão apresentados nas 

Figuras 6A e 6B. Observa-se que os picos de oxidação desaparecem em pHs acima de 4,0. 

 

Figura 6: Influência da variação do pH no aspecto geral para o primeiro ciclo dos 

voltamogramas da PDN 5,66 x 10-4 mol L-1, tampão BR 0,1 mol L-1, e ʋ = 100,0 mV s-1. (A) 

pH 2,0 a 6,0. (B) pH 7,0 a 12 (primeiro ciclo). Inserção: ampliação dos voltamogramas do 

pico de redução (pico I) no intervalo de potencial de 0,0 a -2,0 V em pH 7,0 a 12. 
  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 7A está apresentado um gráfico do potencial de pico de redução (pico I) em 

função do pH; nele observa-se que o potencial torna-se mais negativo conforme o pH varia de 

2,0 a 5,0; em seguida mantém se constante até o valor de pH 8,0 e segue deslocando para 

potenciais mais negativo até o pH 12,0. Na Figura 7B observa-se que a intensidade da corrente 

de pico diminui até pH 4,0, permanece aproximadamente constante até pH 6,0; a partir deste 

valor passa por um aumento até pH 8,0, diminui novamente em pH 9,0 e sobe abruptamente até 

pH 12,0. O pico de redução (I) pôde ser observado em todos os valores de pH dentro da faixa 

estudada, porém observa-se que para pH acima de 6,0 ocorre a formação de outro pico de 

redução em torno de -1,5 V e os picos de oxidação desaparecem.  

(A) (B) 

Fonte: Autor (2021) 
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   Outras bibliografias consultadas para elaboração deste trabalho4,42 sugerem que igual 

número de prótons e elétrons estão envolvidos na redução da PDN. Percebe-se também, por 

meio das Figuras 6A e 6B, que tanto o Ep de redução quanto o de oxidação experimentam 

influência do pH do meio. No entanto, no gráfico de Ep vs. pH (Figura 7A) para o pico I, 

observa-se que a inclinação obtida no intervalo de pH de 2,0 a 5,0 tem o valor de 0,119 V pH-

1, o que sugere que o número de prótons e elétrons envolvidos no processo de redução (pico I) 

não são iguais50,51. O mesmo observa-se para o intervalo de pH de 8,0 a 12,0 no qual o valor da 

inclinação foi de 0,023 V pH-1. Isto sugere que o comportamento observado para a PDN sobre 

o eletrodo de DDB envolve um mecanismo diferente do já observado na literatura sobre outras 

superfícies eletródicas. 

O pH 2,0 foi escolhido porque nesse valor o pico II (oxidação) apresenta-se repetitivo 

para os posteriores estudos de variação de parâmetros, tanto na CV quanto na SWV, além de se 

apresentar bem definido.  

 

Figura 7: (A) Dependência do potencial de pico de redução (pico I) com o pH do meio. (B) 

Dependência da corrente de pico com o pH. Foram tiradas as linhas base dos voltamogramas 

para a plotagem destes gráficos (PDN 5,66 x 10-4 mol L-1, tampão BR 0,1 mol L-1, pH 2,0 a 

12,0 e ʋ = 100,0 mV s-1). 
 

      

 

 

  

4.3 - Influência da velocidade de varredura (v) 

 

Na Figura 8 estão apresentados os  voltamogramas  obtidos  em  função  da  velocidade  

de  varredura  no  intervalo de 50,0 a 250,0 mV s-1 para  a PDN. 

 

(A)                                                                                                 (B) 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 8: Influência da variação da velocidade de varredura no aspecto geral dos 

voltamogramas da PDN na concentração 5,66 x 10-4 mol L-1, em tampão BR 0,1 mol L-1 e pH 

2,0 (primeiro ciclo). 

 

 

 

 

As correntes de pico são diretamente afetadas por variáveis experimentais como a 

concentração das espécies e a velocidades de varredura. O estudo do comportamento da Ip vs. 

v torna factível a compreensão do tipo de processo eletródico ao qual as espécies estudadas 

estão envolvidas48. Tanto para o pico I, redução (E = -1,1 V) (Figura 9A), quanto para o pico 

II, oxidação (E = 0,7 V) (Figura 9B), observa-se que a relação da corrente de pico com a raiz 

quadrada da velocidade de varredura no intervalo estudado (ʋ de 50,0 a 250,0 mV s-1) é linear, 

(linearidade de 0,996 para o pico de redução e linearidade de 0,999 para o pico de oxidação) 

indicando que os processos são controlados pela difusão das espécies46. Essa asserção referente 

ao pico de oxidação é concordante com outros estudos acerca da determinação eletroanalítica 

da PDN.3,4 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 9: Dependência da corrente de pico com a raiz quadrada da velocidade de varredura. 

PDN na concentração 5,66 x 10-4 mol L-1, em tampão BR 0,1 mol L-1, pH 2,0, ʋ de 50,0 a 

250,0 mV s-1. (A) pico I (redução). (B) pico II (oxidação). 

 

        
 

 

 

Nas Figuras 10A e 10B encontram-se a variação do logaritmo da intensidade de corrente 

de pico em função do logaritmo da velocidade de varredura, para o pico I e II, respectivamente, 

para ambos os coeficientes angulares foram de 0,4, estando próximos do observado na literatura  

para processos controlados por difusão que é 0,552; confirmando, portanto, tratar-se de um 

processo difusional. 

 

Figura 10: Dependência do logaritmo da intensidade de corrente de pico com o logaritmo da 

velocidade de varredura. PDN na concentração 5,66 x 10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-

1, pH 2,0, ʋ de 50,0 a 250,0 mV s-1. (A) pico I (redução). (B) pico II (oxidação). 
 

 
 

 

      

     (A)                      (B)        

  Fonte: Autor (2021). 

(A)                                                                                                     (B) 

Fonte: Autor (2021) 
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4.4 - Influência da janela de trabalho utilizada na voltametria cíclica 

 

 A Figura 11 apresenta os voltamogramas obitdos para a PDN com duas varreduras 

consecutivas. Observa-se que no primeiro ciclo (Ei = 0,0 V) não houve o aparecimento de 

nenhum pico de oxidação, somente o pico de redução apareceu em -1,1 V vs. Ag/AgCl (pico 

I). Porém na varredura subsequente, apareceram os três picos de oxidação, pico (II) em 0,7 V, 

pico (III) em 0,9 V e pico (IV) em 1,1 V vs. Ag/AgCl. Com esse estudo foi possível observar 

que os picos de oxidação são dependentes do pico de redução. 

 

Figura 11: Voltamogramas cíclicos para a PDN (Primeiro e segundo ciclos de varredura 

partindo do E = 0,0 V indo até o potencial de + 1,3 V,em seguida revertendo a varredura até o 

potencial de  -1,5 V e fechando o ciclo em 0,0 V) na concentração de 5,66 x 10-4 mol L-1 em 

tampão BR 0,1 mol L-1, pH 2,0 e ʋ = 100,0 mV s-1. 
 

 

 

    

   Devido à dependência dos picos de oxidação em decorrência do pico de redução, para 

o desenvolvimento da metodologia, optou-se por trabalhar com o pico II (E = 0,7 V), um pico 

de oxidação que se mostrou bem definido e repetitivo, facilitando a limpeza do eletrodo entre 

uma varredura e outra. Para isso, foi utilizada a técnica de SWV. 

   Para compreender melhor o processo redox da PDN no que diz respeito a dependência 

dos sinais, as medidas de voltametria de onda quadrada foram realizadas com início em 

diferentes valores de potenciais. Na Figura 12, estão apresentados os voltamogramas de onda 

quadrada para a PDN, onde é possível observar que os surgimentos dos picos de oxidação são 

dependentes do pico de redução, assim como o observado nos estudos com a CV. 

Fonte: Autor (2021). 
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Para obter maiores informações sobre a influência do potencial inicial de varredura 

sobre o aparecimento dos picos de oxidação, bem como essa influêcia em relação as 

intensidades das correntes dos picos de oxidação, utilizou-se a SWASV47,48. 

 

Figura 12: Voltamogramas de onda quadrada para a PDN em diferentes potenciais iniciais de 

varredura (5,66 x 10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-1, pH 2,0, f = 100,0 s-1,  a = 50,0 mV 

e ΔEs = 2,0 mV). 

 

 

 

 

4.5 - Otimização do potencial e do tempo de acumulação utilizados na SWASV 

 

   A técnica de SWASV foi a selecionada para o desenvolvimento da metodologia para 

determinação da PDN, uma vez que o pico de oxidação em 0,7 V (pico II) foi o selecionado 

para os estudos. O potencial e o tempo de acumulação, foram avaliados visando obter as 

melhores condições em termos de intensidade de sinal da PDN. Nas Figuras 13A e 13B estão 

apresentados os voltamogramas referentes aos estudos da variação do potencial aplicado e do 

tempo de acumulação, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 13: Voltamogramas de onda quadrada em função da variação do potencial de 

acumulação aplicado. Inserção: corrente de pico em função do potencial de acumulação 

aplicado (A) e do tempo de acumulação. Inserção: corrente de pico em função do tempo de 

acumulação (B). (PDN na concentração 5,66 x 10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-1, pH 

2,0, f = 100,0 s-1,  a = 50,0 mV e ΔEs = 2,0 mV). 

 

 

 

 

 

 

 

    

Escolheu-se o potencial de acumulação de -1,5 V devido à maior intensidade de corrente, frente 

aos outros potenciais estudados. Além disso, este é o maior potencial aplicável, uma vez que 

em potenciais maiores pode ocorrer a decomposição do eletrólito de suporte. O tempo de 

(A) 

(B) 

Fonte: Autor (2021). 
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acumulação de 15 segundos foi escolhido visando a seletividade, já que para tempos de 

acumulação maiores, pode ocorrer o alargamento do sinal. 

 

4.6 – Estudo dos parâmetros na SWAVS. 

 

Como já mencionado na seção 4.2, o pico II observado em 0,7 V foi o esclhido para o 

desenvolvimento da metodologia de determinação da PDN, portanto, a otimização dos 

parâmetros que envolvem a SWV (f, a, ΔEs) buscando o melhor sinal eletroanalítico foram 

avaliados apenas para este pico partindo de uma condição fixa (f = 100 s-1, a = 50,0 mV e ΔEs 

= 2,0 mV) e variando individualmente cada parâmetro estudado. 

 

4.6.1 - Variação da frequência de aplicação de pulsos de potencial 

 

  A f é um dos parâmetros mais importantes a ser analisado, pois contribui de forma 

significativa para a obtenção de informações sobre comportamento eletroquímico, além do fato 

de que com o aumento da f tem-se um aumento significativo na intensidade de sinal da corrente 

de pico46. Na Figura 14A estão apresentados os voltamogramas de onda quadrada obtidos para 

a PDN em função da variação da f. Na Figura 14B nota-se que a corrente de pico apresenta 

uma relação linear com a raiz quadrada da frequência de aplicação de pulsos de potenciais (r = 

0,996), esta relação linear está de acordo com o observado para sistemas controlados por 

difusão51,53, o que ratifica os resultados obtidos por voltametria cíclica. A f de 300,0 s-1 foi 

selecionada para dar prosseguimento ao desenvolvimento da metodologia. 
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Figura 14: (A) Voltamogramas de onda quadrada em função da variação da f. (PDN 5,66 x 

10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, a = 50,0 mV e ΔEs = 2,0 mV). (B) 

Dependência da corrente de pico com a raiz quadrada da f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 - Variação da amplitude do pulso de potencial 

 

Na Figura 15A estão apresentados os voltamogramas de onda quadrada obtidos para a 

PDN em função da variação da amplitude do pulso de potencial. Na Figura 15B observa-se 

que para valores de amplitudes até 70,0 mV ocorre um aumento linear da intensidade da 

corrente de pico com a variação da ampliude. Para valores acima de 70,0 mV, a intensidade da 

corrente de pico permanece aproximadamente constante. Para o desenvolvimento da 

metodologia foi utilizada a = 70,0 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  

 

(B) 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 15: (A) Voltamogramas de onda quadrada em função da variação da a. (PDN 5,66 x 

10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, f = 100,0 s-1, ΔEs = 2,0 mV). (B) Dependência 

da intensidade da corrente de pico em função da variação da amplitude do pulso de potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.6.3 - Variação do Incremento de potencial 

 

A velocidade efetiva da voltametria de onda quadrada é dada pelo produto do 

incremento de potencial pela frequência de aplicação de pulsos de potencial46. Assim, ΔEs maior 

pode aumentar signifitivamente a sensibilidade do método, porém para incrementos muito altos 

pode ocorrer  alargamento nos picos obtidos e desta forma a resolução do voltamograma pode 

ser comprometida. Neste sentido, o ΔEs é uma parametro que também deve ser avaliado. Na 

Figura 16A estão apresentados os voltamogramas de onda quadrada obtidos para PDN em 

função do ΔEs. Nota-se que com aumento do ΔEs ocorre um aumento da intensidade de corrente 

de pico e um pequeno deslocamento dos potenciais de pico para regiões menos positivas. Na 

Figura 16B observa-se que o incremento varia linearmente com a corrente de pico. O 

incremento de varredura 2,0 mV foi o selecionado para os estudos vindouros. 

 

 

 

 

 

(B) 
(A)  

 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 16: (A) Voltamogramad de onda quadrada em função da vairação do ΔEs. (PDN 5,66 

x 10-4 mol L-1 em tampão BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0,  f = 100 s-1 e a = 50,0 mV). (B) 

Dependência da intensidade da corrente de pico em função do ΔEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.7 - Obtenção das curvas analíticas  

 

A partir dos estudos descritos anteriormente, estabeleceu-se as condições para a 

obtenção da curva analítica para a determinação do pico de oxidação (pico II) da PDN, sobre o 

eletrodo de DDB. Tais condições estão sumarizadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros otimizados da voltametria de onda quadrada para a PDN sobre o 

eletrodo de DDB. 
 

Parâmetros PDN 

f / s-1 300,0 

a / mV 

ΔEs / mV 

E(acumulação) / mV 

t(acumulação) / s 

70,0 

2,0 

-1,5 

15,0 

Fonte: Autor (2021). 

 

Durante todo o de tempo de acumulação, (15,0 s), a solução foi borbulhada com gás 

nitrogênio para remover o oxigênio dissolvido. Concluído esse tempo, o gás era suspenso acima 

da superfície da solução, e então após um período de equilíbrio de 3,0 s, registrava-se os 

(A)  (B) 

 

Fonte: Autor (2021). 
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voltamogramas. A Figura 17 apresenta as curvas analíticas levantadas para a PDN. Nas 

Figuras 17A e 17C, estão apresentados os voltamogramas de onda quadrada obtidos em função 

da concentração da PDN, em água ultrapura e em amostra de águas naturais (represa Billings), 

respectivamente. Ambas foram tamponadas com tampão BR 01 mol L-1, com pH para 2,0. Já 

na Figura 17B e 17D estão apresentados os gráficos da corrente de pico em função da 

concentração de PDN, para as curvas obtidas em água ultrapura e em amostra de águas da 

represa Billings, respectivamente. Observa-se que em ambos os casos a corrente de pico 

aumenta linearmente54 com o aumento da concentração de PDN no intervalo estudado. Os 

resultados obtidos das curvas analíticas estão sumarizados a Tabela 3. 

   Os valores de limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ)55,56, foram 

calculados pelas equações (4) e (5), respectivamente. 

 𝐿𝐷 =
3𝑆𝑑

𝑏
 

Equação 1 

𝐿𝑄 =
10 𝑆𝑑

𝑏
 

Equação 2 

No qual: Sd corresponde ao desvio padrão da curva, b é o coeficiente angular.  

 

 

Tabela 3: Resultados obtidos das curvas das analíticas para a PDN em tampão BR 0,1 mol L-

1 (água ultrapura) e na amostra de águas naturais, utilizando o eletrodo de DDB. 

 

 
Intervalo linear 

mol L-1 
r  b (A / mol L-1) LD (mol L-1) LQ ( mol L-1) 

Água ultrapura  
5,00x10-6 a 

123,46x10-6 
0,999 1,47 1,22 4,02 

Águas naturais 

(represa Billings) 

5,00x10-6 a 

123,46x10-6 
0,999 1,50 1,19 3,94 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 17: Voltamogramas de onda quadrada em função da concentração de PDN. (tampão 

BR 0,1 mol L-1, pH = 2,0, a = 70,0 mV, f = 300,0 s-1, ΔEs = 2,0 mV; a) branco; b) 5,00 x10-6; 

c) 9,99x10-6; d) 14,98x10-6 e) 24,94x10-6 f) 34,88x10-6 g) 49,75x10-6 h) 74,44x10-6 i) 

99,01x10-6 j) 123,46x10-6 (A) água ultrapura e (C) água da represa Billings. (B) e (D) 

Dependência da corrente de pico com a concentração de PDN em água ultrapura e em água da 

represa Billings, respectivamente.  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (A)                                 (B)  

              

 

 

     (C)                      (D)        

  Fonte: Autor (2021). 
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4.8 - Avaliação da potencialidade da metodologia desenvolvida para determinação da PDN 

em águas naturais coletadas na Represa Billings 

 

Após desenvolver a metodologia para a determinação da PDN, ela teve sua 

potencialidade inicialmente avaliada para determinação desse fármaco em águas naturais, que 

foram coletadas na represa Billings.  

Como verificado anteriormente (Figura 17 e tabela 3), observa-se que mesmo em águas 

naturais, a sensibilidade do método é a praticamente a mesma para a determinação da PDN. A 

avaliação da metodologia analítica empregada foi obtida pelo do uso do software R, interface 

RStudio e Rmarkdown para geração do relatório57. Os resultados obtidos em duas matrizes 

diferentes foram analisados e comparados por meio de testes de hipóteses usando ferramentas 

estatísticas (teste t para comparação das médias e teste F para comparação das variâncias), os 

resultados encontram-se dispostos na tabela 4. 

 

Tabela 4: Valores de teste t para comparação das médias e teste F para comparação das 

variâncias obtidos para a determinação da PDN em água ultrapura e águas naturais (Represa 

Billings) 

 

tcalculado ttabelado Fcalculado Ftabelado 

0,10 2,26 1,05 3,18 

 

 

Os valores obtidos dos testes estatísticos indicam que tanto os resultados das médias 

quanto os resultados das variâncias são semelhantes para a análise de PDN realizada em tampão 

BR e em amostras da represa Billings. Portanto, a matriz na afeta o ensaio. 

  Testes de recuperação (utilizando o método de adição de padrão) foram realizados para 

avaliar a exatidão do método proposto para quantificação da PDN em amostra de águas naturais. 

As amostras foram fortificadas com 5,00 µmol L-1 e 34,88 µmol L-1 de PDN, respectivamente. 

Nas Figuras 18A e 18B estão apresentadas as curvas de recuperação e na Tabela 5 estão 

sumarizados os resultados dos testes de recuperação. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Tabela 5: Resultados das curvas de recuperação em amostras de águas naturais utilizando o 

eletrodo de DDB. 

[PDN] adicionada [PDN] recuperada  Recuperação 

5,00 µmol L-1 4,43 µmol L-1  88,6 % 

34,88 µmol L-1 37,74 µmol L-1  108,2 % 

               

 

 

Figura 18: (A) Curvas de recuperação utilizando água da represa Billings. Concentração de 

PDN de 5,00 µmol L-1 (A) e 34,88 µmol L-1 (B), pH = 2,0, a = 70,0 mV, f = 300,0 s-1 e ΔEs = 

2,0 mV. 
 

    
 

 

 

 

Estes resultados indicam que a PDN pode ser determinado em águas naturais, utilizando 

o método proposto, inclusive por meio de calibração externa, já que esta matriz não afeta 

significativamente a resposta analítica e os valores de recuperação observados estão dentro o 

esperado para a faixa de concentração avaliada.  

  Na tabela 6 estão apresentados alguns resultados referentes a determinação da PDN por 

diferentes técnicas voltamétricas para comparação, no entanto destaca-se que nenhuma delas 

avaliou a determinação da PDN como contaminante ambiental (águas naturais). Observa-se que 

embora os valores de LQ encontrados por outros autores sejam menores do que os observados 

neste trabalho, estes estudos utilizam eletrodos modificados e necessitam de um trabalho 

laborioso e ou o eletrodo de mercúrio, que não recomendado por ser um metal altamente tóxico. 

Cabe ressaltar que as medidas com as águas naturais foram realizadas somente após filtração 

simples e tamponamento.  

y = 2,67x + 11,84 

r = 0,99 

 

y = 2,32x + 87,55 

r = 1,00 

 

     (A)                      (B)        

  Fonte: Autor (2021). 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Tabela 6: Dados da literatura para determinação da PDN sobre diferentes eletrodos e em 

diferentes matrizes e comparação com os resultados obtidos neste trabalho. 

 

Eletrodo de 

trabalho 
Técnica 

Faixa linear / 

µmol L-1 

LD / 

µmol L-1 

LQ / 

µmol L-1 
Amostra 

% de 

recuperação 
Ref. 

C60/Au 

nano 

Au/ITO 

DPV 1 a 100 0,026 0,09 

Urina 

humana e 

fármacos 

----- 3 

HMDE DPCAdSV 0,02 a 0,4 0,011 0,037 

Urina 

humana e 

fármacos 

97,85 a 

99,26 
41 

CDMCPE DPV 0,56 a 20 0,48 1,6 

Soro 

humano e 

fármacos 

94,0 a 98,0 42 

EPPGE 

(SWNT) 
SWV 0,01 a 100 0,009 ----- 

Soro 

humano e 

fármacos 

99,0 a 101,5 43 

HMDE DPAdSV 0,05 a 2,25 0,01 ----- Fármacos 98 a 101 44 

DDB SW-ASV 5,00 a 123,4 1,19 3,94 

Águas 

naturais 

(Represa 

Billings 

88,6 a 108,2 
Este 

trabalho 

 

 

 

5 - Conclusões  

 

  A PDN é eletroativa sobre o eletrodo de DDB nas condições estudadas, com 

características de um processo irreversível, e controlado por difusão. Observou-se por 

voltametria cíclica um pico de redução em -1,1 V e três picos de oxidação em 0,7; 0,9 e 1,1 V 

vs. Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1). Sendo que os picos de oxidação são dependentes do processo 

de redução. O pH do meio influencia de modo significativo nos valores de correntes de pico e 

potenciais de picos dos processos observados, indicando que são próton dependentes. 

Fonte: Autor (2021). 
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  A voltametria de redissolução anódica por onda quadrada foi a técnica selecionada para 

o desenvolvimento de uma metodologia para a quantificação da PDN em águas coletadas na 

represa Billings em Diadema - SP. Os valores de limite de detecção e quantificação foram de 

1,22 x 10-6 mol L-1 e 4,02 x 10-6 mol L-1, respectivamente para água ultrapura; e de 1,19 x 10-6 

mol L-1 e 3,94 x 10-6 mol L-1, respectivamente para água coletada na represa Billings. 

  As porcentagens obtidas nos testes de recuperação para a quantificação de PDN em 

amostras de águas naturais, quando estas foram fortificadas com 5,00 µmol L-1 e 34,88 µmol L-

1 de PDN, foram de 88,6% e 108,2%, respectivamente. 

    Estes estudos indicam que o método proposto pode ser empregado para a quantificação 

de PDN em águas naturais, sem a influência da matriz, utilizando um método mais simples, 

com menor custo e mais rapidez das análises. 
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