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RESUMO 

A dopamina (DA) é um neurotransmissor que desempenha importantes 
funções no corpo humano e sua presença em concentrações anormais de níveis 
no organismo humano pode causar doenças como parkinson e esquizofrenia. 
Diante disso, nota-se a importância em se determinar e quantificar esta molécula 
em fluídos biológicos. Neste trabalho, desenvolveu-se uma metodologia, 
baseada na voltametria de pulso diferencial, utilizando um sensor construído por 
um eletrodo impresso, modificado com Carbon Black. Os resultados obtidos com 
a voltametria cíclica (CV) mostraram que houve uma melhora na sensibilidade 
do sensor após a modificação do eletrodo e a partir da aplicação do teste-t 
verificou-se a diferença significativa existente entre os valores das magnitudes 
das correntes de pico (Ip) antes e após a modificação. Por meio da voltametria 
cíclica realizada para o estudo da velocidade de varredura, verificou-se que o 
processo de transferência de elétrons da dopamina é controlado por difusão das 
espécies à superfície eletródica. Adicionalmente, as condições da metodologia 
eletroanalítica foram avaliadas e o método então foi desenvolvido em eletrólito 
suporte tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 6,0, utilizando a voltametria de pulso 
diferencial com tempo de modulação de 0,04s, amplitude de 50 mV e velocidade 
de varredura de 3,0 mVs-1. O método, então, foi validado a fim de confirmar a 
confiabilidade do mesmo para aplicação em amostras de urina. Para isso, 
avaliou-se parâmetros de linearidade, limites de detecção (LD), limites de 
quantificação (LQ), exatidão, precisão e seletividade, aplicando diferentes testes 
estatísticos. A amostra de urina sintética não apresentou efeito de matriz 
significativo, indicando que as medidas futuras podem ser realizadas em 
eletrólito puro e não diretamente na amostra. A faixa linear de trabalho adotada 
foi de 2,0 a 11,0 µmol L-1 e a linearidade se mostrou adequada, com obtenção 
de regressão linear significativa e falta de ajuste não significativa, em um nível 
de confiança de 95%, observados pela aplicação dos testes-F. Ainda, as análises 
dos gráficos de resíduos e testes de Cochran mostraram a homecedasticidade 
das variâncias. Os limites de detecção e quantificação obtidos foram de 0,42 
µmol L-1 e 1,28 µmol L-1, respectivamente. O método se mostrou seletivo para 
DA na presença dos interferentes: ácido úrico, ácido ascórbico e paracetamol 
desde que suas concentrações estejam três vezes abaixo do valor da dopamina. 
A precisão do método foi estimada em termos de repetitividade e precisão 
intermediária, onde ambas se mostraram adequadas, com desvio padrão relativo 
na faixa de 0,94 a 2,89%. As taxas de recuperação realizadas na amostra de 
urina apresentaram valores entre 94 e 106,3%. Dessa forma, sugere-se que a 
metodologia eletroanalítica desenvolvida pode ser aplicada na determinação de 
Dopamina, apresentando vantagens frente aos métodos tradicionais de análise, 
como baixo custo, rapidez e redução no uso de reagentes. 

 

Palavras-chave: Voltametria de Pulso Diferencial. Dopamina. Eletrodo Impresso. 
Carbon Black. Fluídos Biológicos.  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Dopamine is a neurotransmitter that performs important functions in the 
human body and its presence at abnormal levels of concentration in the human 
body, can cause diseases such as parkinson and schizophrenia. Therefore, this 
molecule must be determined in biological fluids. In this work, a methodology was 
developed, based on differential pulse voltammetry, using a sensor built by a 
printed electrode, modified with Carbon Black. The results obtained with cyclic 
voltammetry (CV) showed that there was an improvement in the sensitivity of the 
sensor after modification of the electrode and from the application of the t-test, a 
significant difference existed between the values of the magnitudes of the peak 
currents (Ip) before and after the modification. Through the cyclic voltammetry 
performed in the study of the scan rate, it was verified that the electron transfer 
process of the dopamine in the sensor is controlled by diffusion. Afterwards, the 
conditions of the electroanalytical method were optimized, and the method was 
then developed in 0.1 mol L-1 phosphate buffer electrolyte, at pH 6.0, by 
differential pulse voltammetry with 0.04s modulation time, amplitude of 50 mV 
and scan rate of 3.0 mVs-1. The method was then validated in order to confirm its 
reliability, for application in urine samples. For this, linearity parameters, detection 
limits (LD), quantification limits (LQ), accuracy, precision and selectivity were 
evaluated, applying different statistical tests. The urine sample did not show a 
significant matrix effect, indicating that future measurements could be performed 
in pure electrolyte. The linear working range adopted was 2.0 to 11.0 µmol L-1 
and the linearity was adequate, with significant linear regression and lack of non-
significant adjustment, at a 95% confidence level, observed by application of the 
F-tests. Still, the analyzes of the graphs of residues and tests of Cochran showed 
the homecedasticity of the variances. The detection and quantification limits 
obtained were 0.42 µmol L-1 and 1.28 µmol L-1, respectively. The method proved 
to be selective for uric acid, ascorbic acid and paracetamol as long as its 
concentration is three times below the dopamine value. The precision of the 
method was estimated in terms of repeatability and intermediate precision, where 
both were shown appropriate, with a relative standard deviation in the range of 
0.94 to 2.89%. The recovery rates performed in the urine sample proved to be 
adequate and varied between 94 and 106.3%. Thus, it is suggested that the 
electroanalytical methodology developed can be applied in the determination of 
Dopamine, presenting advantages compared to traditional methods of analysis, 
such as low cost, speed and reduction in the use of reagents. 

 

 

Keywords: Differential Pulse Voltammetry. Dopamine. Printed electrode. Carbon 
Black. Electroanalysis. Biological fluids. Neurotransmitters. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de métodos eletroanalíticos está sendo cada vez mais 

explorado, isto porque busca-se desenvolver dispositivos que apresentem alta 

sensibilidade, seletividade e precisão quando estes são aplicados na detecção 

e quantificação de diversas moléculas, como por exemplo, as de interesse 

biológico, incluindo a dopamina.1,2 

A Dopamina é um neurotransmissor pertencente ao grupo das 

catecolaminas e está presente no sistema nervoso central.2 Sua função está 

diretamente relacionada com a memória, aprendizagem, atenção e 

movimento.2,3 Sendo assim, essa substância é encontrada em fluidos biológicos 

(como sangue e urina) e quando presente em concentrações anormais no 

organismo se torna um indicador de doenças, como por exemplo a doença de 

Parkinson4, Esquizofrenia5 e doenças cardiovasculares.6 Dessa forma, torna-se 

cada vez mais necessário o desenvolvimento de instrumentos de monitoração 

dos níveis de dopamina em fluídos biológicos, como sangue e urina, a fim de 

facilitar a quantificação destes no ramo da pesquisa e também de exames 

laboratoriais.1,3 

Atualmente, o método mais utilizado para determinação de dopamina são 

os métodos cromatográficos7,8,9. Estes, por sua vez, envolvem a utilização de 

grandes quantidades de solventes orgânicos pois possuem algumas etapas de 

preparação da amostra, o que faz com que o tempo de análise aumente muito, 

e consequentemente eleve os custos operacionais.8,9  

Ainda, é importante ressaltar que também são reportados na literatura 

diversos métodos eletroquímicos.10,11,12 As técnicas voltamétricas, por sua vez, 

apresentam inúmeras vantagens, sendo elas: informação do comportamento de 

oxirredução da espécie de interesse, baixo custo, maior precisão, sensibilidade 

e seletividade, menor tempo de análise e facilidade na operação.13,14 

Neste contexto, aliados às técnicas voltamétricas de análises estão os 

eletrodos. Os eletrodos impressos (EI) (do inglês screen printed electrode – 

SPE), são dispositivos planares geralmente preparados em um substrato com 

camadas de tinta, sendo a área do eletrodo delimitada por uma substância 

isolante. Esses eletrodos são utilizados e em seguida descartados. O 
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desenvolvimento de sensores baseados no uso do EI permite uma maior 

produção e comercialização de eletrodos com custos relativamente baixos, além 

de serem simples e rápidos de produzir.15 

Os EI’s estão sendo amplamente empregados como alternativa frente aos 

eletrodos convencionais (eletrodos de mercúrio, carbono vítreo, pasta de 

carbono, dentre outros), onde sua substituição apresenta vantagem ao oferecer 

sistemas mais simples, menores, compactos e descartáveis, o que diminui as 

etapas de limpeza entre as análises, aumentando assim a reprodutibilidade do 

sistema e ainda oferece simplicidade no desenvolvimento de sensores 

portáteis.16,17 

Diante do exposto, é comumente realizada a modificação superficial de 

eletrodos, com o intuito de melhorar as propriedades eletroquímicas e assim 

fornecer melhor desempenho aos sensores.18 Para isso, os eletrodos 

quimicamente modificados vêm sendo aplicados na determinação de diferentes 

espécies.19,20 

Um novo material está sendo associado à modificação de eletrodos 

impressos e trata-se do carbon black (CB). O CB é um carbono amorfo que pode 

ser produzido pela combustão incompleta de carbono.17 Considerado de fácil 

obtenção e baixo custo, ele possui propriedades como, alta área superficial, 

excelente condutividade, estabilidade física e química e capacidade de aumentar 

a velocidade de transferência eletrônica, que podem fornecer melhor 

seletividade, sensibilidade e desempenho aos sensores eletroquímicos. 20,21 

Ao desenvolver um método analítico, deve-se levar em consideração a 

confiabilidade dos resultados obtidos por meio dele. Por isso, a validação é uma 

ferramenta importante e que deve ser usada para garantir a veracidade de um 

método, onde podem ser analisados parâmetros como linearidade, faixa linear 

de trabalho, seletividade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão e 

exatidão.22 

Portanto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento e a validação de 

uma metodologia eletroanalítica para a detecção e quantificação de dopamina 

em amostra de urina, utilizando eletrodo impresso modificado com carbon black, 

visto que existem poucos trabalhos na literatura que, de fato, façam o uso da 

validação em aplicações biológicas para detecção da dopamina. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver e validar um método voltamétrico, utilizando eletrodos 

impressos, para determinação de dopamina em amostra de urina sintética. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar o carbon black por meio de Espectroscopia RAMAN e 

Difratometria de Raios X (DRX); 

- Modificar os eletrodos impressos por drop casting, utilizando o carbon black e 

avaliar o comportamento eletroquímico da dopamina por meio da voltametria 

cíclica; 

- Otimizar os parâmetros do meio reacional das análises voltamétricas como 

eletrólito suporte e potencial hidrogeniônico do meio; 

- Otimizar os parâmetros da técnica de pulso (Voltametria de Pulso Diferencial); 

- Validar a nova metodologia desenvolvida por meio dos parâmetros linearidade, 

seletividade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão e exatidão, 

para determinação de Dopamina em amostra de urina sintética. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 DOPAMINA 

As catecolaminas são um grupo de compostos orgânicos que apresentam 

em sua estrutura um grupo catecol (fenol constituído por dois grupos -OH ligados 

ao benzeno) ligado a um grupo amina e são produzidas por células da medula 

supra-renal e fibras do sistema nervoso central.23,24,25 

Dentre as principais moléculas que compõem esta classe de compostos, 

pode-se citar a dopamina (Figura 1), cuja nomenclatura oficial é 3,4-

dihidroxifeniletilamina.26 

Figura 1 - Estrutura Química da Dopamina. 

 

FONTE: A Autora (2021). 

Dessa forma, na Figura 1, observa-se a presença de dois grupos -OH 

ligados ao benzeno, e estes ligados a um grupo amina, o que faz com que a 

Dopamina pertença ao grupo das catecolaminas.24,25 

Suas propriedades estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Propriedades físicas da Dopamina. 

Propriedades físicas Característica 

Peso molecular 153,18 g mol-1 

Fórmula molecular C8H11NO2 

Densidade (25ºC) 1,26 g mL-1 

Nomenclatura (IUPAC) 3,4-dihidroxifeniletilamina 

Solubilidade em Solvente Solúvel em água e metanol 

Ponto de Fusão 128 ºC  

FONTE: A Autora (2021). 

Vale ressaltar que a dopamina é um neurotransmissor e precursor natural 

de dois hormônios importantes para os seres humanos, adrenalina e 

noroadrenalina.27,28 Portanto, ela apresenta papel fundamental para o 
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funcionamento do sistema nervoso central pois está diretamente envolvida no 

controle das funções cognitivas, motora e endócrina.29,30,31,32 

Assim, se houver a desregulação dos níveis de dopamina do sistema 

dopaminérgico, poderá acarretar: hiperatividade, déficit de atenção, desordens 

de humor e doenças neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer e 

Esquizofrenia).33,34,35 Portanto, a quantificação deste neurotransmissor se torna 

fundamental para o diagnóstico e monitoramento de doenças relacionadas e, 

então, busca-se cada vez mais o desenvolvimento de métodos simples, 

eficientes e de baixo custo para sua determinação. 

3.1.1 Determinação de Dopamina por técnicas voltamétricas 

 Na literatura, é possível encontrar diversas técnicas voltamétricas que são 

utilizadas na determinação de dopamina, utilizando como eletrodos de trabalho 

o eletrodo de carbono vítreo36,37,38 (GCE - do inglês glassy carbon electrode) e o 

eletrodo de carbono impresso39,40,41 (SPCE – do inglês screen-printed carbon 

electrode). Adicionalmente, as técnicas voltamétricas de pulso mais utilizadas 

são: voltametria de onda quadrada, SWV, do inglês –  square wawe voltammetry 

e voltametria de pulso diferencial (DPV), do inglês – diferencial pulse 

voltammetry, conforme mostrado na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Eletrodos de trabalho, técnica utilizada e aplicação para 
determinação voltamétrica de dopamina. 

Eletrodo de trabalho Técnica 

utilizada 

Aplicação LD   

(µmol L-1) 

Faixa 

Linear 

(µmol L-1)  

Ref 

GCE modificado com Nafion 

de grafeno ativado (AG-

NA/GCE) 

DPV Urina humana 0,33 0,5-35 36 

GCE modificado com 

poly(sulfonazo III) 

DPV Urina humana 0,03 0,05-470 37 

SPCE modificado com óxido 

de grafeno reduzido e 

inserção de nanofios de prata 

seguido pela ancoragem de 

nanopartículas de prata 

(RGO/AgNWs/AgNPs/SPCE) 

DPV Urina 0,16 0,6-50 41 

Eletrodo cerâmica de 

carbono modificado com 

nanotubo de carbono de 

paredes múltiplas 

(MWCNT/CCE) 

DPV Soro humano 

e amostras 

farmacêuticas 

comerciais 

0,31 0,5-100 42 

GCE modificado com óxido 

de grafeno reduzido, carbon 

black e quitosana (RGO-CB-

CTS/GCE) 

SWV Urina 0,20 3,2-32 43 

GCE modificado com 

nanopartículas de óxido de cobre 

(CuO NPs/GCE) 

DPV Injeção de 

dopamina, 

soro humano e 

amostras de 

urina 

0,42 1,0-150 44 

GCE eletropolimerizado com 

cloridrato de procaterol (p-

ProH/GCE) 

SWV Soro humano 

e amostra de 

urina 

0,30 1,0-100 45 

FONTE: A Autora (2021) 

Dessa forma, a partir da Tabela 2, é possível observar, que as principais 

aplicações destes sensores estão em amostras biológicas, o que se torna cada 

vez mais interessante a construção e elaboração de sensores que sejam 

sensíveis, seletivos e de baixo custo, capazes de detectar a dopamina. 
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3.2 TÉCNICAS ELETROANALÍTICAS 

  As técnicas eletroanalíticas consistem em processos denominados 

eletroquímicos, ou seja, são métodos baseados em fenômenos físico-químicos 

que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo e a solução da amostra 

e, portanto, para uma determinada reação química acontecer, deve-se aplicar 

uma diferença de potencial elétrico no eletrodo. 46,47,48 

 Dessa forma, estas técnicas se tornaram cada vez mais interessantes na 

análise de amostras complexas, tais como amostras biológicas e ambientais, 

uma vez que são rápidas e apresentam baixo custo em comparação às técnicas 

oficiais de detecção. 47,48 

Uma característica importante está relacionada ao fato destas técnicas 

fornecerem uma relação direta entre a concentração do analito e algumas 

propriedades elétricas, tais como: corrente, potencial, resistência, condutividade 

ou carga. Dentre as técnicas eletroanaliticas, destaca-se a voltametria.46,49 

A voltametria está inclusa nos métodos eletrolíticos e esta é uma técnica 

onde as informações qualitativas e quantitativas de um determinado composto 

são obtidas a partir do registro de curvas de corrente-potencial, realizadas 

experimentalmente, num esquema representado na Figura 2. 50,51 Na Figura, 

observa-se que a configuração experimental da voltametria consiste num 

sistema composto por três eletrodos, sendo eles: eletrodo de trabalho (W), 

eletrodo de referência (R) e contra eletrodo (C), imersos em um recipiente 

contendo uma solução denominada eletrólito suporte e conectados a um 

potenciostato/galvanostato, o qual transmite a resposta obtida para um 

computador. Vale ressaltar que, todo o conjunto que compõe o sistema, 

denomina-se como célula eletroquímica.  
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Figura 2 – Configuração experimental utilizada na técnica de voltametria. 

 

FONTE: Adaptado de: (CARVALHO52, 2009) 

3.2.1 Voltametria Cíclica (CV) 

 A Voltametria Cíclica – do inglês Cyclic Voltammetry (CV), é a técnica 

mais utilizada para obter informações experimentais, como a eletroatividade do 

analito e os valores de potencial redox da espécie eletroativa.49,51 Por se tratar 

de uma técnica menos sensível que as de pulso e não alcançar baixos limites de 

detecção, é a partir da CV que se obtém informações qualitativas sobre os 

processos eletroquímicos, sendo eles: termodinâmica de processos redox, 

cinética de reações de transferência de elétrons e sobre reações químicas 

acopladas a processos adsortivos.51,53 

 Na técnica de CV, é realizada uma varredura de potencial, ou seja, o 

potencial varia no decorrer do tempo. Dessa forma, aplica-se o potencial ao 

eletrodo, numa velocidade de varredura fixa na forma de onda triangular 

(FIGURA 3-A), o que produzirá uma varredura no sentido direto e inverso, 

enquanto que a corrente será registrada.49,54 Então, o potencial parte de um valor 

Ei, chegando a um valor limite pré-estabelecido, Ev. Ao alcançar este valor, a 

direção da varredura é invertida, que percorrerá um caminho inverso até chegar 

em Ef, que poderá ser o valor do potencial inicial Ei, ou outro valor pré 

determinado.49 Assim, este ciclo pode ser repetido quantas vezes forem 
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necessárias, e então pode-se obter como resposta uma relação entre corrente 

(I) vs potencial (E), denominado voltamograma cíclico. (Figura 3-B) 

 

 

 

FONTE: A Autora (2021) 

 Na Figura 3-B, observa-se a presença do pico anódico e do pico catódico. 

Esses dois picos referem-se ao processo de oxidação e redução das espécies à 

superfície do eletrodo, respectivamente. Os principais parâmetros obtidos no 

voltamograma cíclico são: potencial de pico anódico (Epa), potencial de pico 

catódico (Epc), corrente de pico anódica (Ipa), corrente de pico catódica (Ipc) e a 

diferença de potencial entre o pico anódico e catódico (ΔEp).49,53 

 Ademais, a partir da voltametria cíclica é possível obter informações sobre 

o processo pelo qual acontece o transporte de massa (difusão ou adsorção), 

bem como informações sobre a reversibilidade do sistema.54 Para isso, são 

comumente realizados estudos com a variação da velocidade de varredura no 

perfil voltamétrico. 

3.2.2 Voltametria de Pulso Diferencial (DPV) 

 A Voltametria de Pulso Diferencial – do inglês differential pulse 

voltammetry (DPV), é uma técnica muito utilizada na análise de traços de 

substâncias orgânicas, pois apresenta grande sensibilidade. 49,53 

 Na DPV, pulsos da mesma amplitude são aplicados ao eletrodo de 

trabalho e sobrepostos a uma rampa de potencial crescente. Assim, conforme 

mostra a Figura 4-A, a corrente é medida duas vezes: uma antes da aplicação 

do pulso (S1) e outra próxima do final do pulso (S2). Então, a primeira corrente é 

Figura 3 - (A) Variação do potencial com o tempo e (B) Voltamograma Cíclico obtido 
por voltametria cíclica. 
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subtraída instrumentalmente da segunda e a diferença de corrente (Δi = i(t2) – 

i(t1)), e então, a magnitude de Δi é colocada em um gráfico vs o potencial 

aplicado.49,53,55 Portanto, o voltamograma de pulso diferencial resultante 

apresenta picos de corrente, cuja altura é diretamente proporcional à 

concentração do analito (Figura 4-B). 

Figura 4 - (A) Esquema de aplicação do potencial na DPV e (B) Voltamograma 
de Pulso Diferencial 

 

FONTE: Adaptado de: (ALEIXO43 2013 e PACHECO50 et. al, 2014) 

 Dentre as vantagens que esta técnica fornece, pode-se citar as correntes 

de picos bem definidas e a minimização da corrente capacitiva – o que melhora 

a sensibilidade da técnica.50,53,56 

3.3 ELETRODOS IMPRESSOS (EI) 

O uso crescente dos eletrodos impressos como uma forma alternativa de 

substituição dos eletrodos convencionais, demonstra grande interesse na área 

da eletroanálise.57,58,59 Dentre as vantagens no uso destes eletrodos frente aos 

convencionais, pode-se citar: são descartáveis, dispõem de sistemas 

operacionais mais simples, menores e compactos – o que acaba sendo favorável 

para o desenvolvimento de sensores portáteis e, portanto, minimiza o tempo das 

análises.60,61 

Sabe-se que desde a década de 199062, a tecnologia dos eletrodos 

impressos, tem possibilitado a produção em alta escala e baixo custo destes 

dispositivos. Portanto, desde então, nota-se o crescente interesse pelo 

desenvolvimento de EI’s. A Figura 5 mostra a relação do número dos artigos 

encontrados no site de busca de artigos científicos na plataforma ‘’Science 
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Direct’’, com o ano da publicação. Com isso, observa-se que a cada ano o 

número de publicações cresceu, o que demonstra o grande interesse da 

comunidade científica na confecção deste dispositivo para diversas aplicações 

em diferentes áreas de interesse. 

Figura 5 - Publicações por ano referentes aos EI’s. 

 

FONTE: A Autora (2021) 

A Figura 6 ilustra um modelo de eletrodo impresso. De maneira geral, o 

EI consiste numa tinta condutora que é depositada em material inerte, onde este 

filme é coberto com uma camada isolante para delimitação da área de contato 

elétrico (parte inferior) com a superfície do eletrodo (parte superior).59,60,61 Vale 

ressaltar que os eletrodos impressos são compostos por um arranjo constituído 

de 3 eletrodos, sendo eles: um eletrodo circular de tinta de carbono denominado 

eletrodo de trabalho, um eletrodo de tinta de carbono utilizado como contra 

eletrodo e um eletrodo contendo tinta de Ag/AgCl em sua superfície denominado 

como eletrodo de referência.63,64  
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Figura 6 - Esquema do Eletrodo Impresso (EI) 

 

FONTE: A Autora (2021). 

 Adicionalmente, a superfície do eletrodo de trabalho é comumente 

modificada de modo a melhorar a atividade eletrocatalítica, sensibilidade e 

seletividade do sensor. 

 

3.4 ELETRODOS QUIMICAMENTE MODIFICADOS 

O termo ‘’Eletrodo Quimicamente Modificado’’ (EQM) foi iniciado por 

Murray et.al65 em 1975 para nomear eletrodos que contenham espécies 

quimicamente ativas, com o objetivo de controlar a natureza físico química da 

interface eletrodo/solução.66,67 Essa modificação permite uma melhora na 

reatividade e seletividade68 do eletrodo o que possibilita o desenvolvimento de 

dispositivos com respostas adequadas para diversas aplicações.65,66,67,70 

3.4.1 Modificações de eletrodos utilizando o Carbon Black 

O negro de fumo – do inglês Carbon Black,é um material produzido pela 

combustão incompleta de produtos petrolíferos, e faz parte da classe dos 

carbonos poliméricos. Até meados do século XIX, a produção do carbon black 

era específica para a utilização de pigmentação em tintas, porém, após a 

revolução industrial, houve um aumento no consumo deste material e sua 

utilização deixou de ser exclusiva à produção de tintas (o que era comumente 

realizado no passado) e passou a ser utilizado no desenvolvimento de novos 

materiais, a fim de melhorar as propriedades destes.71,72,73 

O CB é constituído de partículas nanométricas que variam de 3 a 500 nm 

e também considerado um material amorfo, assemelhando-se ao grafite e 

diamante, porém com menor grau organizacional.73  
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Seu processo de produção, consiste em, primeiramente, decompor 

termicamente hidrocarbonetos aromáticos, que irão se dissociar através da 

ruptura das ligações C-H.74 Após, os átomos de C e os radicais aromáticos irão 

reagir para formar estruturas em camadas, formando estruturas cristalográficas 

conforme representado na Figura 7-A. Dessa forma, os cristalitos se fundem e 

transformam-se em agregados primários que serão unidos por forças de Van der 

Waals.73,74,75 

Figura 7 - (A) estrutura atômica do CB e (B) estrutura química do CB 

 

FONTE: Adptado de: (Wang74 et. al, 2003) 

Atualmente, o CB é empregado em diversas áreas e setores, por possuir 

características específicas como: tamanho de partículas, forma, estrutura, 

porosidade, área superficial, dentre outras.71,72 Essas características podem ser 

obtidas e reproduzidas ao ajustar os parâmetros necessários no processo de 

produção. Portanto, existem diversos tipos de CB, com propriedades específicas 

para cada aplicação.75,76,77 

Dessa forma, o CB é classificado de acordo com sua morfologia, em três 

níveis de arranjo que estão representados na Figura 8. 

Figura 8 - Tipos de arranjos das partículas de CB. 

 

FONTE: Adaptado de: (RAMÔA77, 2011) 
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Na Figura 8-A, têm-se a partícula primária, que é a partícula definida pela 

quantidade de átomos de carbono, em que se encontram organizados, formando 

uma pequena esfera. A maior parte das ligações químicas é do tipo sp2 e sp3. Já 

a Figura 8-B, representa o agregado primário, que se forma pela união de um 

conjunto de partículas por meio de ligações químicas e atrações físicas. 

Ademais, a Figura 8-C representa o aglomerado, que são partículas unidas por 

ligações fracas, que por consequência, podem ser destruídas pela aplicação de 

técnicas de dispersão de energia, como o ultrassom.76,78 

 Diante do exposto, vale ressaltar que alguns fatores como forma, 

tamanho, distância média e número de partículas por agregados irão determinar 

a estrutura do CB, a qual pode ser classificada em: 

- Alta estrutura76: os agregados são compostos por muitas partículas primárias, 

com ramificações e encadeamento consideráveis; 

- Baixa estrutura76: quando os agregados primários são constituídos por poucas 

partículas primárias. 

 Dessa forma, a condutividade elétrica do CB dependerá da sua área 

superficial, estrutura, composição da superfície e presença de grupos funcionais. 

Logo, o CB condutor deverá possuir alta área superficial e alta estrutura. 73,74 

 Ocorre o aumento da condutividade elétrica no CB quando há a 

diminuição de grupos funcionais e tunelamento (envolve a habilidade dos 

elétrons saltarem entre os agregados). Dessa forma, quanto maior o número de 

contato entre as partículas, maior será a condutividade elétrica do CB, uma vez 

que o número de vacâncias disponíveis para o transporte de corrente elétrica, 

aumenta.75,76,78,79 

Alguns trabalhos presentes na literatura, demonstraram a propriedade do 

CB como nanomaterial para fornecer sensores eletroquímicos de alto 

desempenho. Dessa forma, a Tabela 3 mostra os trabalhos encontrados na 

literatura que fazem o uso do CB como agente modificador de eletrodos. 
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Tabela 3 - Trabalhos presentes na literatura que utilizam CB como agente 
modificador. 

Eletrodo 

base 

Modificador Aplicação LD   

 

Faixa Linear 

(µmol L-1)  

Referência 

GCE CB Determinação 

de corantes 

em suco em 

pó 

0,91  

(n mol L-1) 

0,0398-0,909 80 

SPE CB-Tionine Detecção de 

Bisfenol 

0,2 

(µmol L-1) 

0,5-50 81 

SPE CB Detecção de 

compostos 

fenólicos 

0,1 (µmol L-1) 

1,0 (µmol L-1) 

0,8 (µmol L-1) 

2,0 (µmol L-1) 

1-50 

1-50 

10-100 

10-100 

82 

GCE CB Determinação 

de AA, DA, 

AU e PA em 

fluídos 

biológicos 

88,0 (nmol L-1) 

0,117 (µmolL-1) 

0,0594 (µmol L-1) 

0,938-18,6 

0,790-11,7 

0,740-91,0 

83 

SPE CB Detecção de 

fosfato em 

amostras de 

água 

0,1 (µmol L-1) 0,5-100 84 

SPE CB Determinação 

de Pb, Cd e 

Ácido 

Ascórbico 

31,0 (µmol L-1) 0,8-32 85 

FONTE: A Autora (2021) 

3.5 VALIDAÇÃO DE MÉTODO 

Atualmente, milhões de medidas analíticas são efetuadas diariamente e, 

com isso, surge o interesse em novos métodos de análise. Para assegurar-se da 

confiabilidade do método utilizado, é necessário realizar a validação de métodos 

analíticos.86 A validação de métodos é utilizada tanto no desenvolvimento de um 

novo método ou ainda se são realizadas adaptações em metodologias já 

validadas, seja por inclusão de nova técnica ou ainda o uso de diferentes 

equipamentos.87 Na literatura é possível encontrar diversos trabalhos88,89,90 que 

utilizam a validação de método analítico. Esses critérios são denominados como 

figuras de mérito ou parâmetros de validação e são realizados utilizando modelos 



28 
 

estatísticos no tratamento de dados, sendo eles: seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ).91  

3.5.1 Linearidade  

A Linearidade é definida pela capacidade do método de gerar resultados 

linearmente proporcionais à concentração do analito e essa proporcionalidade é 

avaliada pela curva analítica.92 A partir dela, consegue-se estabelecer a faixa de 

trabalho, que será o intervalo obtido por meio da resposta do método e ainda 

deve-se obter resultados de incerteza considerada aceitável.86 Esta deve ser 

determinada pela análise de pelo menos 5 concentrações diferentes e ainda, 

realizadas em triplicata.91 

3.5.2 Exatidão  

A exatidão consiste em verificar a proximidade entre um valor medido e 

um valor verdadeiro.86 Para isso, existem três métodos principais que são 

utilizados no estudo da exatidão, sendo eles: uso de material de referência 

certificado (MCR), comparação com um método de referência e ainda por meio 

de ensaios de recuperação.92 

O MCR é um material de referência que acompanha determinado valor de 

concentração de uma substância e uma incerteza associada, porém, devido ao 

seu elevado custo para adquirir, acaba não sendo muito utilizado.92 

Outro método utilizado no estudo da exatidão é a avaliação por meio da 

comparação entre o método proposto e um método que se tem como 

referência.86 Para isso, deve-se ter um método já validado como referência e 

assim realizar análises comparando ambos. Para que o método proposto tenha 

exatidão, os resultados obtidos não devem apresentar diferenças significativas 

com relação ao método de referência.87  

Por fim, o método considerado mais utilizado pela grande maioria dos 

trabalhos presentes na literatura é o de ensaios de recuperação.92 A recuperação 

está associada com a exatidão pois reflete a quantidade do analito, recuperado 

durante o processo, à quantidade real presente na amostra.87 

Esse método é realizado com a fortificação da amostra, ou seja, a adição 

de soluções com diferentes concentrações do analito de interesse, seguida pela 

determinação da concentração do analito adicionado.  
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3.5.3 Precisão  

A precisão é o parâmetro que analisa a proximidade dos valores médios 

obtidos após efetuar diversas medidas na mesma amostra. Normalmente, é 

expressa em termos de desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação 

(CV). 

A precisão pode ser considerada em três níveis diferentes: precisão 

intermediária, repetitividade e reprodutibilidade.91 

Na repetitividade deve-se utilizar as mesmas condições de medição 

(equipamento, analista e laboratório) num curto intervalos de tempo. Em 

contrapartida, a precisão intermediária utiliza-se do mesmo laboratório, porém 

em dias diferentes e equipamentos diferentes. Por fim, a reprodutibilidade utiliza-

se de todas as condições simultaneamente (analista, instrumento, laboratório e 

tempo) e são medidas interlaboratoriais.86,87,91 

3.5.4 Seletividade  

A seletividade é considerada como um parâmetro primordial no 

desenvolvimento e na validação de um método pois é a partir dela que observa-

se a capacidade de detectar o analito de estudo na presença de possíveis 

interferentes.97,91 

O processo para demonstrar a seletividade do método pode ser feito por: 

adição de padrão analítico, comparação com padrão externo ou ainda 

comparação do resultado obtido com a combinação de vários fatores.87  

3.5.5 Limite de Detecção (LD)  

O Limite de Detecção é definido pela menor concentração de analito que 

pode ser detectada, porém não necessariamente quantificada.87 Geralmente, 

para métodos instrumentais, o LD é determinado com base no método da curva 

de calibração.  

3.5.6 Limite de Quantificação (LQ)  

O limite de quantificação é definido como a menor concentração do analito 

que pode ser quantificada com precisão e exatidão adequadas dentre as 

condições experimentais adotadas.87 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 REAGENTES E SOLUÇÕES 

Todos os reagentes utilizados eram de grau analítico e encontram-se 

descritos de acordo com sua pureza e procedência, como mostra a Tabela 4. 

Tabela 4 - Pureza e procedência dos reagentes utilizados 

Reagentes Procedência Pureza (%) 

Ácido Acético Glacial Merck® 99,8 

Ácido Ascórbico Formédica® 99,0 

Ácido Bórico ACS® 99,5 

Ácido Clorídrico Merck® 37,0 

Ácido Fosfórico Synth® 85,0 

Ácido Nítrico Synth® 65,0 

Ácido Súlfurico Sigma-Aldrich® 95-97 

Ácido Úrico Formédica ® 99,0 

Acetona Synth® 99,5 

Carbon Black CABOT® -- 

Cloreto de Potássio Mallinckrodt® 99,6 

Dimetilformamida Sigma-Aldrich® 99,0 

Dopamina Sigma-Alcrich® 99,9 

Hidróxido de Sódio Merck® 98,0 

Fosfato de sódio 

monobásico 

Synth® 98,0 

Fosfato de sódio 

dibásico 

Synth® 98,0 

Paracetamol Formédica® 99,0 

FONTE: A Autora (2021) 

As soluções foram preparadas utilizando água ultrapura, obtida a partir do 

sistema Milli-Q®, da Millipore Corporation.  

A solução padrão estoque de dopamina (DA) na concentração  

1,0x10-2 mol L-1 foi preparada dissolvendo o padrão em água ultrapura e as 

demais soluções de dopamina foram preparadas por diluição a partir desta. 
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Para o estudo do eletrólito suporte, foram preparadas quatro soluções: 

tampão fosfato93, tampão Britton-Robinson (B-R)94, solução sulfato de sódio e 

solução acetato de sódio, todos em pH 5,0. 

O tampão fosfato de sódio foi preparado com fosfato monossódico e 

fosfato dissódico na concentração 0,1 mol L-1. O tampão BR foi preparado 

utilizando a mistura de perclorato de sódio 0,1 mol L-1, ácido fosfórico  

0,04 mol L-1, ácido bórico 0,04 mol L-1 e ácido acético 0,04 mol L-1. A solução de 

acetato de sódio foi preparada com ácido acético e na concentração 0,1 mol L-1. 

Por fim, a solução de sulfato de sódio foi preparada com sulfato de sódio anidro, 

na concentração de 0,1 mol L-1. 

Para o ajuste de pH do tampão BR e tampão acetato utilizou-se uma 

solução de 1,0 mol L-1. Para o ajuste de pH do tampão fosfato utilizou-se uma 

solução de ácido acético 1,0 mol L-1. 

 

4.2 LIMPEZA DOS MATERIAIS 

Todas as vidrarias e materiais utilizados foram submetidos a um 

procedimento de limpeza para assegurar a ausência de quaisquer resíduos 

orgânicos que pudessem interferir nas medidas. Para isto, utilizou-se uma 

solução contendo 10% de ácido nítrico e posteriormente lavagem abundante 

com água ultrapura.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO CARBON BLACK  

A caracterização espectroscópica do CB foi realizada por meio da 

espectroscopia Raman, utilizando-se um espectrofotômetro Raman com laser de 

632,8nm com potência de 0,2mW. Os espectros foram obtidos através de 10 

acumulações de 10 segundos por espectro.  

Os Difratogramas de raios X (DRX) foram obtidos no Difratômetro de raio 

X da marca Shimadzu, modelo GC-2010, utilizando radiação CuKα (λ= 1,5418 

Å), com varredura de 0,1 s-1 em 2θ, e rotação de 5 rpm.  

As medidas de DRX e RAMAN do CB foram realizadas em São Carlos 

pelo Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC).  
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4.4 CONSTRUÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS ELETRODOS IMPRESSOS 

Para a construção dos eletrodos impressos utilizou-se uma máquina de 

corte da marca Silhouette®, modelo CAMEO 3. Os desenhos dos eletrodos foram 

realizados utilizando o software Silhouette Studio® e fez-se o modelo para que 

se obtivesse um sistema composto de 3 eletrodos, com eletrodo de referência, 

eletrodo de trabalho e contra eletrodo, conforme mostra a Figura 9. 

Figura 9 - Arranjo dos eletrodos a partir do software Silhouette Studio. 

 

FONTE: A autora (2020) 

Em seguida, os eletrodos foram enviados para recorte em adesivo de vinil, 

onde foram delimitados a partir do desenho realizado no software. Após o recorte 

do vinil, os eletrodos foram transferidos, com o auxílio de um adesivo de 

transferência (TAC) médio, para o papel de transparência. 

Posteriormente, os eletrodos foram levados para o processo de aplicação 

da tinta, onde pôde-se preencher os espaços delimitados com uma tinta de 

carbono da marca Gwent® e levados para secagem em estufa à 90ºC no período 

de 1 hora.Em seguida, retirou-se o adesivo, ficando  somente com o desenho 

pronto no substrato. 

Por fim, colou-se nos eletrodos um delimitador de área, feito também na 

impressora de corte utilizando o mesmo software, para garantir que nenhuma 

solução entrasse em contato com os conectores no momento das medidas. 

Então, os eletrodos foram pintados, na parte direita superior (eletrodo de 

referência), com tinta de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) da marca Gwent® e 

levados para secagem na estufa a 90ºC novamente por 1 hora.   

Após a preparação dos eletrodos, realizou-se a etapa de modificação dos 

eletrodos de trabalho84, conforme a Figura 10. Para isso, foi preparada uma 

dispersão contendo 1,0 mg do CB, 5,0 mL de Dimetilformamida (DMF) e 5,0mL 

de água. Após, a dispersão foi submetida ao ultrassom por um período de 60 

minutos para total dispersão do CB no meio. Em seguida, gotejou-se 2,0 μL da 

dispersão sob a superfície do eletrodo e aguardou a completa secagem por 3 
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horas. Posteriormente, realizou-se novamente o drop casting com 2,0 μL da 

dispersão anterior e então aguardou-se 24 horas de secagem para utilização dos 

eletrodos. 

Figura 10 - Esquema da modificação do eletrodo impresso 

 

FONTE: A autora (2021) 

4.5 INSTRUMENTAÇÃO – MEDIDAS VOLTAMÉTRICAS 

As medidas de CV, com varredura staircase, e DPV foram realizadas no 

potenciostato Microautolab®, equipado com o software NOVA 2.1. Para as 

análises, utilizou-se uma cela eletroquímica com capacidade de 20,0 mL, com 

tampa em Teflon® dotada com um dispositivo de entrada USB, como mostra a 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Cela eletroquímica utilizada nos experimentos. 

 

FONTE: A autora (2020) 

Antes da realização de cada medida, borbulhou-se gás nitrogênio (N2) 

comercial na solução por 40s, a fim de remover o oxigênio dissolvido e eliminar 

possíveis interferências no sinal medido. 
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4.6 DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO 

O estudo do comportamento eletroquímico e o grau de reversibilidade da 

reação de oxirredução da Dopamina sob o sensor foram, inicialmente, avaliados 

pela técnica de voltametria cíclica (CV). Para isso, 1,25 mmol L-1 de Dopamina 

foram adicionados à uma cela eletroquímica contendo tampão fosfato de sódio  

(0,1 mol L-1) como eletrólito suporte, em pH 5,0. Então, variou-se a velocidade 

de varredura de 10 a 500 mV s-1, numa faixa de potencial de -0,4 a 0,6 V. 

Para o desenvolvimento de uma nova metodologia para a quantificação 

da dopamina em amostra de urina sintética, realizou-se um estudo para a 

escolha da melhor técnica eletroanalítica de pulso. Assim, avaliou-se o 

comportamento voltamétrico da dopamina por meio das técnicas de Voltametria 

de Onda Quadrada e Voltametria de Pulso Diferencial.  

Após a escolha da técnica, foram otimizadas as condições experimentais. 

Os estudos dos parâmetros do meio reacional foram realizados por meio da 

escolha do eletrólito suporte e do potencial hidrogeniônico do meio. Foram 

selecionados os que apresentaram maiores correntes de pico juntamente com 

uma maior definição no perfil voltamétrico dos picos. Em ambos os estudos foi 

utilizada a técnica de Voltametria de Pulso Diferencial e a concentração do 

analito utilizada foi de 1,25 mmol L-1. 

Em seguida, foram otimizados os parâmetros voltamétricos da voltametria 

de pulso diferencial, sendo eles, amplitude de pulso (a), tempo de modulação (τ) 

e velocidade de varredura (v). 

Os parâmetros avaliados na otimização do método eletroanalítico 

proposto estão apresentados na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabela 5 - Parâmetros investigados na otimização do método. 

FONTE: A autora (2020) 

 

4.7 AMOSTRA DE URINA SINTÉTICA  

A amostra de urina sintética foi preparada conforme descrito por Laube et 

al.95 contendo a seguinte composição: 0,73g de NaCl, 0,40g de KCl, 0,27g de 

CaCl2.2H2O, 0,56g de Na2SO4, 0,35g de KH2PO4, 0,25g de NH4Cl e 6,25 g ureia 

que foram adicionados em um balão volumétrico de 250 mL, completando-o com 

água ultrapura. A amostra de urina sintética foi utilizada a fim de avaliar o efeito 

de matriz. 

 

4.8 VALIDAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO 

4.8.1 Efeito de Matriz 

O estudo do efeito de matriz foi realizado a fim de verificar se 

componentes existentes na amostra iriam ou não interferir na seletividade do 

método. Para isso, utilizou-se a amostra de urina sintética diretamente no 

preparo do tampão fosfato (pH = 6,0) e então foram construídas curvas analíticas 

em eletrólito puro de laboratório e na amostra de urina sintética. 

Para avaliar se existe diferença significativa entre as duas curvas, 

realizou-se um teste t, no intervalo de 95% de confiança, conforme o guia do 

INMETRO96. 

Eletrólito 

Suporte 

pH Tempo de 

modulação (s) 

a (mV) Velocidade (mV/s) 

  0,02 10 3,0 

 4,0 

 

0,03 20 6,0 

Tampão Fosfato 5,0 0,04 30 7,0 

Tampão BR 6,0 0,05 40 9,0 

Solução Sulfato 7,0 0,10 50 10,0 

Solução Acetato 8,0 0,15 70 12,0 

   100 15,0 



36 
 

4.8.2 Construção das Curvas Analíticas 

Para a construção da curva analítica em eletrólito puro utilizou-se o 

método de adição de padrão externo e obteve-se voltamogramas de pulso 

diferencial utilizando as condições previamente otimizadas e as respostas foram 

avaliadas em termos de corrente de pico obtida para cada concentração de 

dopamina (IDA). 

Os pontos de calibração foram realizados em triplicata, sendo que foram 

analisadas 10 concentrações, na faixa de variação de 2,0 a 11,0 μmol L-1. Por 

fim, a equação da reta de regressão foi obtida pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários97,98, onde determinou-se o intervalo de confiança e o 

intervalo de predição, em um nível de confiança de 95%. 

A linearidade é um parâmetro fundamental na validação de métodos, pois 

corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração do analito, dentro de uma faixa de aplicação. 

Geralmente, essa relação é expressa como uma equação de reta, chamada de 

curva analítica. 

Portanto, os dados obtidos na construção da curva foram ajustados ao 

modelo linear a fim de verificar os valores do coeficiente de correlação (r) e do 

coeficiente de determinação (R2). Assim, realizou-se a análise da regressão 

linear e aplicou-se um teste-F de falta de ajuste, para 95% de confiança, além 

da análise dos gráficos de resíduos e aplicação do teste de Cochran, a 95% de 

confiança, para avaliar a homogeneidade das variâncias. A significância dos 

coeficientes da reta de regressão foi avaliada por meio do teste-t no nível de 

confiança de 95%. 97,99,100 

Vale ressaltar que todas as análises estatísticas foram realizadas por 

meio do software Minitab® for Windows v.16.2.2. 

 

4.8.3 Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

A sensibilidade do método é expressa pela inclinação da curva obtida, ou 

seja, pelo coeficiente angular (b) e é avaliada por meio dos limites de detecção 

e quantificação. Os valores de LD e LQ foram calculados por meio das equações 

(1) e (2), respectivamente.  
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Para isso, o valor de Sx/y (erro padrão da resposta) foi calculado por meio 

da equação (3), em que QMr é o quadrado médio residual e n o número de 

medidas, utilizando os dados extraídos da curva analítica.97,98 

𝐿𝐷 =
3,3 𝑋 𝑆𝑥/𝑦

𝑏
   (1)    𝐿𝑄 =  

10 𝑋 𝑆𝑥/𝑦

𝑏
   (2) 

𝑆𝑥/𝑦 = √
𝑄𝑀𝑟

𝑛−2
    (3) 

 

4.8.4 Seletividade 

A seletividade de um método garante que a resposta obtida seja apenas 

do composto de interesse. Dessa forma, foram utilizados três interferentes 

prováveis de serem encontrados em amostras de urina, sendo eles: ácido úrico, 

ácido ascórbico e paracetamol.  

Para esse estudo, foi preparada uma solução contendo 7,0 μmol L-1 de 

DA na cela eletroquímica, em meio de eletrólito suporte tampão fosfato de sódio 

pH 6,0. Em seguida, adicionou-se concentrações sucessivas dos interferentes e 

verificando se ocorreriam desvios em relação ao sinal gerado na ausência 

destes. Com isto, a significância das correntes de pico (Ip) de DA foi avaliada por 

meio do teste-t no nível de confiança de 95%.97,98 

 

4.8.5 Precisão 

A precisão do método foi avaliada por meio de ensaios da repetitividade 

e da precisão intermediária, onde as replicatas foram analisadas em quatro dias 

distintos. As medidas foram realizadas em soluções contendo DA em três 

concentrações (4 μmol L-1, 7 μmol L-1 e 10 μmol L-1), que correspondem aos 

níveis de concentração baixo, médio e alto, respectivamente, obtidos da faixa de 

trabalho adotada. 

Uma análise de variância (ANOVA) foi aplicada aos dados obtidos, em um 

nível de confiança de 95%. A partir dela, calculou-se os desvios-padrão da 

repetitividade (Sr) e da precisão intermediária (Spi) de acordo com a equação 4 

e 5, respectivamente.  

          𝑆𝑟 = √𝑀𝑆𝑤      (4)                          𝑆𝑝𝑖 = √𝑆𝑟
2(

𝑀𝑆𝑏−𝑀𝑆𝑤

𝑛
)         (5) 



38 
 

Em que: MSw corresponde ao quadrado médio dentro do grupo (residual); 

MSb corresponde ao quadrado médio entre grupos e n corresponde ao número 

de réplicas.  

Após, os desvios padrão relativos (DPR%) foram calculados a partir da 

equação 6. 

𝐷𝑃𝑅% = (𝑠x̅)X100%      (6) 
 

Em que, s corresponde ao desvio padrão da repetitividade ou da precisão 

intermediária e �̅� corresponde à média global obtida para cada  

concentração. 97,98,101 

 

4.8.6 Exatidão 

A exatidão do método foi analisada por meio de ensaios de recuperação, 

ou seja, a proporção da quantidade da substância de interesse presente e/ou 

adicionada na porção analítica da amostra, que é extraída e possível de ser 

quantificada. Para isso, as soluções de amostra de urina sintética foram 

fortificadas com três níveis de concentração (4 μmol L-1, 7 μmol L-1 e  

10 μmol L-1), que correspondem aos níveis de concentração baixo, médio e alto 

obtidos da faixa de trabalho adotada e as medidas foram feitas em triplicata. 

Sendo assim, as porcentagens de recuperação (Recuperação %) foram 

calculadas de acordo com a equação 7.  

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (%) =
𝐶1−𝐶2

𝐶3
 𝑥 100       (7) 

Em que, C1 corresponde a concentração do analito na amostra fortificada 

(obtida através da curva analítica); C2 corresponde concentração do analito na 

amostra não fortificada (nesse caso era igual a 0); C3 corresponde a 

concentração do analito adicionada à amostra.97,98,96 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DO CARBON BLACK 

5.1.1 Espectroscopia RAMAN 

A espectroscopia Raman é muito utilizada na caracterização de materiais 

à base de carbono pois fornece informações sobre a estrutura destes, como 

desordem e estruturas defeituosas.101  

A Figura 12 apresenta o espectro Raman obtido para o CB. A partir dela, 

observa-se a presença da banda G, em torno de 1572 cm-1 que está relacionada 

com as vibrações das ligações duplas carbono-carbono (sp2) presentes na 

estrutura do CB. Ainda, é possível notar a presença da banda D, em torno de 

1347 cm-1, que corresponde à presença de desordem e defeitos na estrutura do 

CB.102,103 A razão de intensidade das bandas D e G (Id/Ig) é utilizada para estimar 

o grau de desordem em materiais de carbono. Para isso, calculou-se e o valor 

obtido foi de 1,03, o que corrobora a informação de que existem defeitos 

presente na estrutura do material, aumentando, portanto, o grau de 

grafitização.103 Este resultado está de acordo com o esperado para o CB. 

Os resultados obtidos neste trabalho foram similares aos obtido por 

Redín103 que utilizou o CB na construção de um biossensor para a determinação 

de catecol e de benzoato de sódio. 

Figura 12 - Espectro RAMAN do carbon black. 

 

FONTE: A Autora (2020) 
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5.1.2 Difratometria de Raios X (DRX) 

A Figura 13 apresenta o difratograma de raios X obtido para o carbon 

black. Observa-se a presença de dois picos de difração em 2θ = 24,6º e 43,4º, 

que correspondem aos planos (002) e (100), respectivamente. Esses valores 

obtidos dos picos de difração corroboram os valores encontrados na 

literatura83,102,103, e, além disso, através do difratograma nota-se que a estrutura 

do carbono não é cristalina, o que caracteriza o CB como um material amorfo.  

Figura 13 - Difratograma de raios X do carbon black. 

 

FONTE: A Autora (2020) 

 

5.2 MEDIDAS VOLTAMÉTRICAS DO ELETRODO IMPRESSO MODIFICADO 

COM CARBON BLACK (EICB) E ELETRODO LISO SEM MODIFICAÇÃO (EIL): 

COMPORTAMENTO DA DOPAMINA SOBRE O SENSOR 

As medidas iniciais de Voltametria Cíclica (CV do inglês Ciclic 

Voltammetry) foram realizadas com o intuito de avaliar o perfil voltamétrico da 

dopamina sobre o sensor com e sem modificação. Para isso, foram obtidos os 

voltamogramas representados na Figura 14. 
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Figura 14 - Voltamogramas obtidos para avaliar o perfil voltamétrico da 
dopamina sobre o sensor (-) modificado com carbon black e (-) sem 

modificação, velocidade de varredura 100 mVs-1, pH = 5,0; tampão fosfato  
0,1 mol L-1, [DA] = 1,25 mmol L-1. 

 

FONTE: A autora (2020) 

Na Figura 14, pode-se observar que a resposta obtida para o eletrodo liso 

apresentou um pico relacionado à oxidação da dopamina (pico anódico) em  

0,25 V e corrente de pico (Ip) de 43,0 μA. Já para o Eletrodo modificado com CB, 

observa-se a presença de um pico de anódico em 0,25 V e corrente de pico (Ip) 

de 67,0 μA. 

Em ambos os casos, é possível notar também a presença de um pico 

catódico que corresponde à redução da dopamina. Assim, sobre o mecanismo 

que a dopamina apresenta, Fazio et. al6 constataram que, durante a varredura 

anódica, a dopamina (DA) é oxidada para formar a dopamina-o-quinona (DAQ) 

com a liberação de dois prótons e dois elétrons e a reversibilidade do processo 

irá garantir que, na varredura catódica, o DAQ seja reduzido para então formar 

a DA. 

Ademais, a diferença da magnitude da corrente de pico (Ip) observada na 

Figura 14, indica que houve uma melhora na sensibilidade do sensor após a 
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modificação com o carbon black e esse comportamento pode estar associado ao 

aumento da área superficial efetiva do eletrodo de trabalho, levando a uma 

melhora no processo de oxidação eletrocatalítica para a dopamina.83,105 

Para avaliar se existe ou não diferença significativa entre os valores de 

corrente antes e após a modificação do eletrodo, realizou-se o teste-t no intervalo 

de 95% de confiança, utilizando os valores de corrente de pico das triplicatas e 

obteve-se o valor de tobservado= 3,69. O valor de tcrítico é de 3,182, logo tobservado> 

tcrítico, portanto existe diferença significativa entre os valores obtidos. Além disso, 

o valor de p foi de 0,035, ou seja, menor que 0,05, o que corrobora os dados 

anteriores e prova que existe diferença significativa entre os valores de corrente.  

Portanto, torna-se viável a modificação do eletrodo com o Carbon Black, 

visto que o EQM apresentou melhor resposta frente ao eletrodo sem modificação 

e os testes estatísticos confirmam essa informação.  

 

5.3 VOLTAMETRIA CÍCLICA: ESTUDO DA VELOCIDADE DE VARREDURA 

O estudo da velocidade de varredura (v) foi realizado para se avaliar o 

comportamento eletroquímico da dopamina sobre o eletrodo impresso 

modificado com carbon black. Este estudo permite avaliar o grau de 

reversibilidade da reação redox, assim como o processo de transferência de 

massa à superfície do eletrodo. 

Desta forma, obteve-se voltamogramas cíclicos no intervalo de potencial 

de -0,4 V a 0,8 V, utilizando tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 em pH 5,0, na 

presença de DA na concentração de 1,25 mmol L-1, onde a velocidade de 

varredura foi variada de 10 a 500 mV s-1, como mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Voltamogramas cíclicos da dopamina, obtidos em diferentes 
velocidades de varredura para a dopamina 1,25 mmol L-1, pH = 5,0; tampão 

fosfato 0,1 mol L-1. 

 
FONTE: A autora (2020) 

 

O processo de transferência de massa foi investigado por meio das 

relações: corrente de pico anódica em função da raiz quadrada da velocidade de 

varredura (Figura 16 (A)), corrente de pico anódica em função da velocidade de 

varredura (Figura 16 (B)), e logaritmo da intensidade de corrente de pico em 

função do logaritmo da velocidade de varredura (Figura 16 (C)).  
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Figura 16 - Relações utilizadas para investigar o processo de transferência de 
massa. (A) corrente de pico vs raiz quadrada da velocidade de varredura (Ip 

versus v1/2) (B) corrente de pico vs velocidade de varredura (Ip versus v) e (C) 
logaritmo da corrente de pico vs logaritmo da velocidade de varredura (Iog Ip 

versus log v) 

 
FONTE: A Autora (2020) 

 
Analisando as Figuras 16 (A), é possível observar uma relação linear entre 

a corrente de pico anódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura (v1/2). 

Em contrapartida, na Figura 16 (B) não é possível observar essa relação linear. 

Portanto, o modelo linear se adequou para a relação entre a corrente de pico 

anódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura e esse resultado 

implica que a oxidação eletroquímica da dopamina seja um processo controlado 

por difusão à superfície eletródica, como descrito na literatura.106 

Adicionalmente, de acordo com a Figura 16 (C), observa-se que o 

logaritmo da corrente de pico em função do logaritmo da velocidade de varredura 

apresentou comportamento linear com inclinação de 0,522. Este valor está 

próximo do previsto pela literatura (0,5) e indica que o sistema é controlado pela 

difusão das espécies.106 Vale ressaltar ainda, que, na literatura, encontram-se 
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trabalhos que realizam a detecção da dopamina e apresentam comportamento 

similar indicando que o processo é controlado por difusão.2,4,6 

5.4 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO 

4.4.1 Escolha da técnica voltamétrica 

Para a escolha da técnica de pulso, realizou-se um estudo para avaliar o 

comportamento voltamétrico da dopamina utilizando as técnicas de Voltametria 

de Onda Quadrada – do inglês Square Wave Voltammetry (SWV) e Voltametria 

de Pulso Diferencial – do inglês Diferencial Pulse Voltammetry (DPV), 

respectivamente.   

A Figura 17 apresenta os voltamogramas obtidos por meio das duas 

técnicas estudadas e a partir dela, observa-se que a técnica de Voltametria de 

Pulso Diferencial (DPV) apresentou uma melhor definição do pico, bem como 

maior valor de magnitude da corrente de pico (Ip). Devido a isto, a técnica de 

pulso escolhida para o desenvolvimento do método eletroanalítico foi a 

Voltametria de Pulso Diferencial. 

 

Figura 17 - Voltamogramas das técnicas de SWV e DPV. (-) Voltamograma de 
Pulso Diferencial para a oxidação da Dopamina, pH=5,0 (1,25 mmol L-1, tempo 

de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade 3 mV/s); (-) 
Voltamograma de Onda Quadrada para a oxidação da dopamina. 
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FONTE: A Autora (2020) 
5.4.2 Parâmetros do meio reacional  

5.4.2.1 Estudo do eletrólito suporte 

Para esse estudo, foram testados os seguintes eletrólitos suportes: 

tampão fosfato de sódio, tampão Britton-Robinson (B-R), solução acetato de 

sódio e solução sulfato de sódio, todos estes na concentração de 0,1 mol L-1 e 

pH = 5,0. Na Figura 18 estão representados os voltamogramas obtidos, para a 

dopamina, nos diferentes meios. 

 

Figura 18 - Voltamogramas de pulso diferencial obtidos para oxidação da 
dopamina frente à diferentes eletrólitos suporte (pH=5,0; 1,25 mmol L-1, tempo 

de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade 3 mV/s). 

 

FONTE: A Autora (2020) 
 

A escolha do eletrólito suporte baseia-se em maiores valores de corrente 

de pico (Ip) com potenciais mais próximos de 0,0 V juntamente com picos que 

apresentem perfis voltamétricos definidos.  

Dessa forma, o Tampão Fosfato de sódio e o Tampão B-R apresentaram 

maiores valores para corrente de pico (Ip). Porém, o Tampão fosfato apresentou 

menor largura de pico, além de ser o tampão mais utilizado para estudos 
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referentes à dopamina2,6,10,11,12 e também por utilizar a menor quantidade de 

reagentes em seu preparo. Por estes motivos, foi o tampão escolhido para o 

desenvolvimento da metodologia eletroanalítica. 

 

5.4.2.2 Estudo do Potencial Hidrogeniônico do Meio 

O potencial hidrogeniônico do meio (pH) foi variado de 4,0 a 8,0. A Figura 

19 (A) mostra os voltamogramas obtidos para o estudo do comportamento da 

dopamina em diferentes valores de pH e a Figura 19 (B) mostra o gráfico de pH 

versus corrente de pico (Ip). 

Figura 19 - Resultados obtidos para o estudo do pH. (A) Voltamogramas de 
Pulso Diferencial para a oxidação da Dopamina em diferentes valores de pH 

(1,25 mmol L-1, tempo de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, 
velocidade 3 mV/s) (B) gráfico da corrente de pico. 

 

FONTE: A Autora (2020) 

No voltamograma da Figura 19 (A), observa-se que o pico anódico sofre 

deslocamento para potenciais mais negativos, conforme aumenta-se o pH do 

meio. Esse comportamento pode ser explicado pela protonação no mecanismo 

de reação da oxidação da dopamina, uma vez que, na faixa de pH 5,8 a 7,0 

predomina-se a forma protonada da DA e a partir do pH 8,0 já é possível notar a 

presença de diferentes subprodutos formados a partir da oxidação da DA.107 

Além disso, no gráfico da Figura 19 (B), observa-se que a corrente de pico 

varia conforme os valores de pH e que a maior magnitude da corrente de pico 
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foi obtida em pH 6,0. Por estes motivos, este foi o valor de pH escolhido para o 

desenvolvimento do método.  

 

5.4.3 Parâmetros Instrumentais   

A Figura 20 mostra os voltamogramas de pulso diferencial obtidos para a 

otimização dos parâmetros avaliados, sendo eles: tempo de modulação, 

amplitude do pulso e velocidade.  

 

Figura 20 - Voltamograma de pulso diferencial obtido para os parâmetros 
instrumentais avaliados (pH=6,0, [DA] = 1,25 mmol L-1) (A) influência do tempo 

de modulação; (B) influência da amplitude de pulso; (C) influência da 
velocidade de varredura. 

 

FONTE: A Autora (2020) 

A Figura 20 (A) mostra os voltamogramas obtidos para a otimização do 

tempo de modulação da DPV e observa-se que a maior magnitude de corrente 

de pico (Ip) foi para o tempo de 0,04 s. Já na Figura 20 (B) pode-se observar os 

voltamogramas obtidos para a otimização da amplitude de pulso, nota-se que a 

maior magnitude de corrente de pico (Ip) obtida foi para a amplitude de 50 mV. 
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Por fim, a Figura 20 (C) mostra os voltamogramas obtidos para a otimização da 

velocidade da DPV e então observa-se que a maior magnitude de corrente de 

pico (Ip) obtida foi para a velocidade de 3,0 mV s-1. 

Portanto, os valores acima obtidos foram os escolhidos para os 

experimentos futuros. 

 

5.5 VALIDAÇÃO DO MÉTODO VOLTAMÉTRICO 

5.5.1 Efeito de Matriz 

O estudo do efeito de matriz foi realizado para verificar se compostos 

presentes na amostra poderiam interferir na sensibilidade do método quanto ao 

aumento ou redução da magnitude da corrente de pico (Ip).24,29 Para isso, 

construiu-se uma curva analítica em uma amostra de urina sintética e em 

eletrólito puro, como mostra a Figura 21.  

Figura 21 - Curvas analíticas utilizadas para avaliar o efeito de matriz. 

 

FONTE: A Autora (2020) 

Para avaliar se existe diferença significativa entre as duas curvas96, 

realizou-se um teste t, no intervalo de 95% de confiança, onde obteve-se um 

valor de tobservado= 1,57. O valor de tcrítico para o mesmo intervalo de confiança é 

de 2,11. Isto mostra que tcrítico > tobservado, portanto não há diferença significativa 



50 
 

entre as inclinações o que é corroborado pelo valor de p, que foi de 0,136, ou 

seja, superior a 0,05, confirmando que não existe diferença significativa entre as 

inclinações e a existência de paralelismo entre as curvas. Portanto, a 

sensibilidade da técnica não apresenta mudanças e não é observado efeito de 

matriz, indicando que as determinações de dopamina podem ser realizadas a 

partir da equação da reta da curva analítica em EP. Ademais, as estimativas de 

linearidade, LD, LQ e precisão realizadas em EP também são válidas utilizando 

a curva em EP.96,97  

 

5.5.2 Curva Analítica em Eletrólito Puro 

Para a construção da curva analítica em eletrólito puro, utilizou-se a 

adição de padrão externo de dopamina, no intervalo de concentração de 2,0 a 

11,0 µmol L-1. Na Figura 22 estão representados os voltamogramas de pulso 

diferencial obtidos neste intervalo de concentração.  

Figura 22 - Voltamograma de pulso diferencial para diferentes valores de 
concentração de dopamina em eletrólito puro (pH=6,0, tempo de modulação: 

0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade 3 mV/s). 

 

FONTE: A Autora (2020) 

A relação da corrente de pico com a concentração está apresentada na 

Figura 23. 
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A partir da curva (Figura 23), observa-se que alguns resultados não 

ficaram no intervalo de confiança (CI, do inglês confidence interval), porém todos 

estão enquadrados no intervalo de predição (PI, do inglês prediction interval). 

Dessa forma, novos dados obtidos, utilizando este método, estarão nesse 

intervalo com um determinado grau de confiança. Assim, a estimativa da 

regressão apresentou um grau de incerteza adequado para o nível de confiança 

de 95%.108 

Figura 23 - Curva analítica em eletrólito puro. 
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FONTE: A Autora (2020) 

Em seguida, realizou-se a regressão linear para avaliar a adequação dos 

dados obtidos ao modelo linear. Os dados estatísticos estão apresentados na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Regressão linear para a curva analítica em eletrólito puro. 

Faixa linear de trabalho (µmol L-1)                                      2x10-6 – 1,1x10-5 

Regressão* Falta de ajuste** R R2 (%) 

Fregressão p Ffalta de ajuste p 
0,975 95,0 

532,99 0,000 0,08 0,999 

Coeficientes da Reta ± Erro Padrão tobservado*** p 

Intercepto: 0,1107 ± 0,1341 0,83 0,416 

Inclinação: 0,43557 ± 0,01887 23,09 0,000 

*Fcrítico(0,025;1;28) = 4,20; **Fcrítico(0,025;8;20) = 2,45; ***tcrítico(0,025;28) = 2,05 

FONTE: A Autora (2020). 
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O valor do coeficiente de correlação (r) foi próximo de 1, o que indica uma 

relação linear entre a concentração da dopamina e a corrente de pico (Ip). O 

coeficiente de determinação (R2) mostrou que 95,0% da variação nos dados é 

explicada pelo modelo linear.100 

Porém, os valores de r e R2 não são suficientes para indicar se o modelo 

se adequa ou não ao modelo linear, sendo necessária a realização de uma 

regressão linear. Nela, obteve-se um valor de Fregressão > Fcrítico, mostrando que a 

regressão linear é significativa, logo o modelo linear é adequado. Ademais, o 

valor de Ffalta de ajuste < Fcrítico, o que indica que a falta de ajuste não é significativa, 

reforçando então a adequação dos dados ao modelo linear. 

Um teste-t no nível de 95% de confiança foi realizado a fim de avaliar a 

significância dos coeficientes da reta de regressão. A partir da Tabela 6, nota-se 

que, para a inclinação, o tobservado > tcritico, indicou que a mesma é significativa. Já 

para o intercepto, o tobservado < tcrítico, indicando que o mesmo não é significativo. 

Dessa forma, visto que o intercepto não é significativo o valor do mesmo não 

deve ser incluído na equação da regressão linear, pois ao inseri-lo na equação 

e nos cálculos seguintes, assume-se a inserção de um erro na determinação. 

Em contrapartida, o valor da inclinação indicou ser significativo, e, portanto, este 

deve ser incluído na equação da regressão linear apresentada na equação 8.100 

𝐼𝑝 = 0,43557𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜                        (8) 

Adicionalmente, realizou-se a análise dos gráficos de resíduos que está 

representado na Figura 24. Para o gráfico de resíduos versus valores ajustados 

observou-se distribuição aleatória em torno do zero, e para o gráfico de resíduos 

versus ordem de observação verificou-se a ausência de padrões, o que indica 

que os resíduos são independentes entre si e não há tendências na distribuição 

da variância dos dados. 
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Figura 24 - Gráfico de resíduos para a curva analítica em eletrólito puro. 

 

FONTE: A Autora (2020) 

Por fim, para confirmar a homogeneidade das variâncias, realizou-se o 

teste de Cochran para um nível de confiança de 95%. Observou-se que o valor 

de gobservado foi igual a 0,232. Este valor foi inferior ao gcrítico(3;10;0,05) = 0,445, o que 

mostra que não há diferenças significativas entre as variâncias e a distribuição 

dos resíduos e então, confirma a homocedasticidade das variâncias.109 

 

5.5.3 Limite de Detecção e Limite de Quantificação  

Para o cálculo dos valores de LD e LQ o valor de Sx/y foi igual a 0,056 μA, 

e o valor de b foi de 0,435 μA μmol L-1. Portanto, o LD obtido foi de  

0,42 μmol L-1 e o LQ apresentou o valor de 1,28 μmol L-1. Esses valores obtidos 

estão abaixo do valor do primeiro nível de concentração utilizado na construção 

da curva analítica, o que indica que a dopamina pode ser detectada e 

quantificada na faixa de trabalho adotada. 

A Tabela 7 mostra os valores de LD para os trabalhos presentes na 

literatura que realizam a determinação de dopamina utilizando diferentes tipos 

de eletrodos. Os valores encontrados são valores que variam de  

1,4 a 5,6 μmol L-1. Dessa forma, o valor encontrado neste trabalho foi 

próximo36,37,41-45 ou inferior40,110-114 aos valores encontrados em trabalhos já 

reportados, o que mostra que o sensor desenvolvido consegue detectar 

concentrações de 0,42 μmol L-1 de DA que estejam presentes em amostra de 

urina. Entretanto, para o LQ não foi encontrado nenhum valor reportado, não 

sendo possível realizar a comparação. 
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Tabela 7 - Valores de LD encontrados na literatura utilizando sensores 
eletroquímicos para detecção de dopamina. 

Tipo de Eletrodo LD (μmol L-1) Referência 

Eletrodo de grafeno (PG) 2,0 110 

Eletrodo com tinta de grafeno 

(G-30) 

1,44 39 

SPE modificado com 

nanopartículas de paládio 

decoradas com fulereno 

ativado-C60 

(AC60/PdNPs/SPCE) 

5,6 111 

Eletrodo de carbono vítreo 

modificado com grafeno 

(GME) 

2,64 112 

GCE modificado com 

nanopartículas de óxido de 

cobre (CuO NPs/GCE) 

0,42 44 

GCE modificado com óxido 

de grafeno reduzido, carbon 

black e quitosana (RGO-CB-

CTS/GCE) 

0,20 43 

GCE modificado com óxido 

de grafeno reduzido e 

nanopartículas de ouro 

(Au/RGO/GCE) 

1,40 113 

SPE modificado com grafeno 

(GN/SPEs) 

4,0 114 

GCE eletropolimerizado com 

cloridrato de procaterol (p-

ProH/GCE) 

0,30 45 

SPE modificado com 

poli(3,4-etilenodioxitiofeno) 

(PREDOT/SPE) 

3,7 40 

Eletrodo impresso 

modificado com carbon 

black (CB/SPE) 

0,42 Este trabalho 

FONTE: A Autora (2020) 
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5.5.4 Seletividade  

5.5.4.1 Ácido Ascórbico 

O ácido ascórbico (AA) é comumente conhecido como vitamina C e é um 

componente vital na dieta humana, além de ser excretado pelo organismo e, 

dessa forma, estar presente na urina.2 Este composto também é eletroativo e o 

potencial de oxidação da dopamina e do ácido ascórbico, muitas vezes, se 

sobrepõem.11 

Desta forma, a utilização de ácido ascórbico nos estudos de interferência 

teve como principal objetivo avaliar a influência deste composto frente a 

dopamina. Para esse estudo, uma concentração de 7,0 μmol L-1 de DA foi fixada 

e realizaram-se medidas na presença de razões crescentes de AA:DA. 

A Figura 25 mostra os voltamogramas obtidos para a DA, após sucessivas 

adições de AA. Pode-se observar que não houve diminuição significativa da 

corrente de pico para a DA. Para confirmar estatisticamente essa informação, 

realizou-se um teste-t no nível de 95,0% de confiança, entre as triplicatas das 

magnitudes da corrente de pico obtidas para a DA antes da adição do 

interferente, e as triplicatas das magnitudes de corrente de pico para cada 

concentração de interferente adicionada. Os valores estão representados na 

Tabela 8. 
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Figura 25 - Voltamogramas das respostas obtidas de AA e DA (pH=6,0, tempo 
de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade 3 mV/s). 

 

FONTE: A Autora (2020) 

 

Tabela 8 - Valores de Ip e t obtidos para o estudo da seletividade da dopamina 
na presença de ácido ascórbico. 

AA:DA IpDA (μmol L-1) t(crítico) t(observado) 

0:1 3,52   

0:1 3,48 

0:1 3,46 

1:1 3,50 3,18 0,87 

1:1 3,47 

1:1 3,42 

2:1 3,49 3,18 0,76 

2:1 3,48 

2:1 3,37 

3:1 3,47 3,18 1,53 

3:1 3,44 

3:1 3,39 

FONTE: A Autora (2020) 
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Sendo assim, pode-se observar (Tabela 8) que, para todos os níveis de 

concentrações adicionadas do interferente, os valores de t(crítico) foram maiores 

que os valores de t(observado) e isso corrobora as informações obtidas a partir do 

voltamograma (Figura 25), em que não há diferença significativa entre os valores 

de corrente de pico de DA, com a adição do interferente. Portanto, a presença 

de AA não interferiu significativamente na resposta, logo o sensor é seletivo para 

a determinação de DA na presença de AA. 

 

5.5.4.2 Ácido Úrico 

O ácido úrico (AU) é o principal produto final do metabolismo das purinas 

(guanina e adenina) no corpo humano, consequentemente é uma biomolécula 

importante e está presente em fluídos biológicos como sangue e urina.2,113 Por 

esse motivo, o AU foi escolhido para análise de interferência deste composto no 

sinal de DA, uma vez que pode interferir em análises feitas em urina. 

A Figura 26 mostra os voltamogramas obtidos para a DA, após sucessivas 

adições de AU, e nele pode-se notar que o eletrodo não foi sensível ao 

interferente, ou seja, não apareceram picos de oxidação referentes ao AU. 

Ademais, nota-se que não houve diferença significativa na resposta de DA frente 

às adições do interferente bem como não ocorreu deslocamento do potencial de 

pico com as adições do mesmo.  

Figura 26 - Voltamogramas das respostas de DA frente ao interferente AU 

(pH=6,0, tempo de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade  

3 mV/s). 

 

FONTE: A Autora (2020) 
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A fim de complementar as informações extraídas a partir do voltamograma 

(Figura 26), realizou-se um teste-t no nível de 95,0% de confiança, entre as 

triplicatas das magnitudes da corrente de pico obtidas para a DA antes da adição 

do interferente, e as triplicatas das magnitudes de corrente de pico para cada 

concentração de interferente adicionada. Os valores obtidos estão 

representados na Tabela 9.  

Tabela 9 - Valores de Ip e t obtidos para o estudo da seletividade da dopamina 
na presença de ácido úrico. 

DA:AU Ip (μmol L-1) t(crítico) t(observado) 

1:0 3,64   

1:0 3,53 

1:0 3,44 

1:1 3,56 3,18 0,98 

1:1 3,47 

1:1 3,30 

1:2 3,55 3,18 1,54 

1:2 3,31 

1:2 3,16 

1:3 3,38 3,18 1,48 

1:3 3,49 

1:3 3,44 

FONTE: A Autora (2020) 

A partir da Tabela 9, observa-se que, para todos os níveis de 

concentrações adicionadas do interferente, os valores de t(crítico) foram maiores 

que os valores de t(observado), o que corrobora com as informações obtidas a partir 

do voltamograma (Figura 26), ou seja, não há diferença significativa entre os 

valores de corrente de pico de DA na presença do interferente. Sendo assim, 

pode-se dizer que a presença de AU não interferiu na resposta, tornado então o 

sensor seletivo para DA mesmo na presença de AU.  

 

5.5.4.3 Paracetamol  

A presença de níveis de baixa concentração da dopamina no organismo 

pode estar associada com algumas doenças importantes, como por exemplo o 

Parkinson.2 O sintoma mais agravante da doença é a perda de controle da 

função motora, o que leva o paciente a ter dores crônicas constantes. Logo, para 
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aliviar a dor, médicos prescrevem para o paciente diversos tipos de analgésicos, 

dentre eles o paracetamol (PA). Parte do medicamento é excretado pela urina e, 

isso faz com que o paracetamol seja um interferente para as análises de 

concentração de DA em amostras de urina.43 

Dessa forma, o PA foi escolhido como possível interferente para esse 

estudo pois, em amostras reais de urina de pacientes portadores da doença de 

Parkinson, podem excretar parte do composto pela urina e assim atrapalhar a 

seletividade do sensor.  

Na Figura 27 estão representados os voltamogramas obtidos para a 

oxidação da DA com adições sucessivas de PA. Observa-se que, existe 

diferença nos valores da magnitude da corrente de pico (Ip) ao realizar as adições 

do interferente.  

Figura 27 - Voltamogramas das respostas de da frente ao interferente PA 
(pH=6,0, tempo de modulação: 0,04 s, amplitude do pulso 50 mV, velocidade 3 

mV/s) 

 

FONTE: A Autora (2020) 

Para complementar as informações obtidas nos voltamogramas (Figura 

18), realizou-se um teste-t no nível de 95,0% de confiança, entre as triplicatas 
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das magnitudes da corrente de pico obtidas para a DA antes da adição do 

interferente, e as triplicatas das magnitudes de corrente de pico para cada 

concentração de interferente adicionada. Os valores obtidos neste estudo estão 

representados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Valores de Ip e t obtidos para o estudo da seletividade da 
dopamina na presença de paracetamol. 

DA:PA Ip (μmol L-1) t(crítico) t(observado) 

1:0 3,62   

1:0 3,50 

1:0 3,77 

1:1 3,52 3,18 2,35 

1:1 3,18 

1:1 3,03 

1:2 3,55 3,18 2,20 

1:2 3,23 

1:2 3,14 

1:3 3,23 3,18 5,11 

1:3 3,03 

1:3 3,00 

FONTE: A Autora (2020) 

A partir da Tabela 10, é possível observar que para as razões DA:PA de 

1:1 e 1:2, respectivamente, não houve diferença significativa entre os valores 

das correntes de pico (Ip) pois o valor de t(observado) foi menor que t(crítico). Porém, 

quando a razão aumenta para 1:3, verificou-se que o valor de t(observado) foi maior 

que t(crítico), ou seja, existe diferença significativa entre os valores de corrente de 

pico obtidos. Dessa forma, pode-se inferir que o método é seletivo para 

concentrações de PA até duas vezes maiores do que a DA, ocorrendo, portanto, 

interferências se o PA estiver presente em proporções três vezes maiores que a 

DA.  

5.5.5 Precisão  

A precisão do método foi estimada em termos de concentrações, que 

foram obtidas a partir da curva analítica. Os valores obtidos neste estudo estão 

apresentados nos gráficos da Figura 28 e, a partir deles, nota-se que o valor de 

concentração encontrada não variou significativamente durante os quatro dias 

de análises realizadas.  
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Por fim, os desvios padrão relativos (DPR%) da repetitividade e da 

precisão intermediária foram calculados e estão apresentados na Tabela 11. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 28 e na Tabela 11, 

verifica-se que as medidas apresentaram boa repetitividade por apresentarem 

valores baixos de DPR além de uma pequena variação na magnitude da corrente 

de pico no decorrer dos dias, o que comprova que o sensor foi reprodutível frente 

às suas modificações com o carbon black. Ademais, os valores de desvio padrão 

relativo (DPR) obtidos foram menores que 5%, sendo este o valor máximo 

recomendado pela Resolução nº 899 da ANVISA115. Portanto, a precisão do 

método proposto pode ser considerada adequada para os níveis de baixas, 

médias e altas concentrações, dentro da faixa de trabalho já estabelecida.  

Figura 28 - Gráficos obtidos para o estudo da precisão intermediária  
(A) [DA] = 4,0 μmol L-1 
(B) [DA] = 7,0 μmol L-1 

(C) [DA] = 11,0 μmol L-1 

 

FONTE: A Autora (2020) 
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Tabela 11 - Valores de DPR obtidos para a repetitividade e precisão 
intermediária. 

                                              DPR (%)                                     DPR (%) 

[DA] (μmol L-1) Repetitividade Precisão Intermediária 

4,0 1,89 2,89 

7,0 1,12 0,94 

11,0 1,92 2,11 

FONTE: A Autora (2020) 

5.5.6 Exatidão 

Para avaliar a exatidão da metodologia desenvolvida, realizaram-se 

experimentos com sucessivas adições do analito para obter o valor de 

recuperação. Os testes foram realizados em triplicata para maior confiabilidade 

dos resultados e estes estão apresentados na Tabela 12, onde observa-se que 

os valores das recuperações médias variaram entre 94,0 a 106,3%, atestando, 

portanto, a exatidão do método proposto. 

Tabela 12 - Estudo de recuperação na amostra de urina sintética. 

FONTE: A Autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

Concentração 

adicionada (μ 

mol L-1) 

Corrente 

de pico 

(μA) 

Concentração 

encontrada (μ 

mol L-1) 

Recuperação 

(%) 

Recuperação 

Média (%) 

4,0 1,69 3,88 97 103,8 ± 6,4 

 1,82 4,18 104,5 

1,91 4,39 109,8 

8,0 3,16 7,25 90,6 94,0 ± 4,5 

3,20 7,35 92,0 

3,61 7,92 99,0 

11,0 5,05 11,68 106,2 106,3 ± 0,3 

5,08 11,66 106,0 

5,11 11,73 106,6 
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6 CONCLUSÕES 

O desempenho do sensor eletroquímico construído com eletrodo 

impresso modificado com carbon black, mostrou-se eficiente para a 

determinação de dopamina em amostra de urina, apresentando uma resposta 

rápida, além de não apresentar efeito de matriz significativo. 

Dessa forma, foi possível desenvolver um método analítico proposto para 

a determinação de dopamina utilizando uma técnica de pulso e o mesmo foi 

otimizado, onde a linearidade se mostrou adequada. Ainda, o valor de LD 

encontrado se encontrou próximo ou inferior aos valores reportados na literatura. 

Portanto, o método se mostrou adequado para o propósito analítico, 

apresentando boa exatidão, seletividade, precisão, linearidade e sensibilidade. 

Vale ressaltar que, os parâmetros avaliados no método apresentaram 

valores adequados segundo normas estabelecidas pela ANVISA e todos estes 

parâmetros da validação são pouco relatados na literatura. Isso indica a 

vantagem característica no sistema desenvolvido e proposto neste estudo, bem 

como uma importante contribuição na área da eletroanálise. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a metodologia desenvolvida e validada 

pode ser utilizada com êxito na detecção de dopamina em amostra de urina, pois 

demanda pouco tempo, custo relativamente baixo e simplicidade frente às 

técnicas tradicionais de análise.  
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