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RESUMO 

Este trabalho descreve a síntese caracterização dos óxidos de cobre (CuO) e molibdênio 

(MoO3) e sua aplicação como modificadores de eletrodos de pasta de carbono para 

determinação de disruptores endócrinos. CuO foi aplicado como sensor para 17 β- 

estradiol (E2) e MoO3 para bisfenol A (BPA). O método de Pechini foi usado na síntese 

de CuO e MoO3, este procedimento é vantajoso devido ao baixo custo, alto rendimento e 

operação simples, tornando-se apropriado para a síntese em grande escala. Os óxidos 

foram caracterizados por difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e dispersão de energia (EDS), espectroscopia no infravermelho (FTIR) 

e espectroscopia Raman. Como resultado desta síntese obteve-se óxidos puros e 

cristalinos, sem a presença de impurezas. Os resultados de DRX e Raman para CuO 

indicam que as partículas são monoclínicas (cristalinas), a micrografia revelou 

uniformidade na distribuição e tamanho de partícula, com morfologia semelhante a 

esferas. A voltametria cíclica (CV) e a voltametria de onda quadrada (SWV) 

demonstraram que o eletrodo de pasta de carbono modificado com CuO (CuO/CPE) 

apresentou atividade eletrocatalítica muito maior em relação a corrente anódica na reação 

de oxidação de 17 β-estradiol do que o CPE sem modificação, apresentando baixo limite 

de detecção de 0,021 μmol L-1 em uma ampla faixa linear entre 0,06 a 0,80 μmol L-1. O 

método desenvolvido foi aplicado na determinação de E2 em amostras de urina humana 

e manteiga. MoO3 foi calcinado em forno mufla a 500 e 600 °C, os resultados de DRX e 

Raman indicaram que as micropartículas de α-MoO3 obtidas são de alta pureza e boa 

cristalização, indexadas como a fase ortorrômbica (α-MoO3), observou-se que o óxido 

tem morfologia semelhante a cinta. CV foi utilizada para obtenção de dados qualitativos 

e SWV para os procedimentos analíticos, obteve-se uma corrente de pico de 0,47 V 

relacionada à oxidação do BPA, que aumentou linearmente com a concentração de BPA 

na faixa de 0,03 a 1,6 μmol L-1. O limite de detecção foi de 0,017 μmol L-1 e o sensor 

desenvolvido foi aplicado para determinação direta de BPA em amostras plásticas com 

bons resultados em relação aos sensores publicados na literatura para BPA. Os detectores 

eletroquímicos propostos com CuO e α-MoO3 oferecem alta repetibilidade, estabilidade, 

resposta rápida, baixo custo e potencial aplicação prática na quantificação desses 

hormônios. 

 

Palavras chave: método Pechini, CuO, α-MoO3, sensor, 17β-estradiol, bisfenol A. 



 
 

ABSTRACT 

This work describes the synthesis and characterization of copper copper (CuO) and 

molybdenum trioxide (MoO3) and development of modified carbon paste electrodes for 

determination of endocrine disrupters. CuO was applied as a sensor for determinatiion of 

17β- estradiol (E2) and MoO3 for bisphenol A (BPA). Pechini’s method was applied in 

the synthesis of CuO and MoO3. This procedure is advantageous because of its low cost, 

high yield, and simple operation, making it appropriate for large-scale synthesis. The 

oxides were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 

(SEM), and energy dispersive (EDS), Fourier transform infrared (FTIR) and Raman 

spectroscopies. This synthesis provided pure and crystalline oxides and without the 

presence of impurities. XRD and Raman results for CuO indicated that the particles are 

monoclinic (crystalline) and the micrograph revealed uniformity in the particle size 

distribution and shape and a flake-like morphology. Cyclic voltammetry (CV) and square-

wave voltammetry (SWV) demonstrated that the CuO-modified carbon paste electrode 

(CuO/CPE) displayed much higher electrocatalytic activity in relation to the anodic 

current in the E2 oxidation reaction than the CPE without modification, exhibiting a low 

detection limit of 0.021 μmol L−1 with a wide linear range from 0.06 to 0.80 μmol L−1. 

The developed method was applied to determine E2 in human urine and buttermilk 

samples. MoO3 was calcined in a muffle furnace at 500 and 600 °C. DRX and Raman 

results indicated that the obtained α-MoO3 microparticles were high pure and good 

crystallinity of orthorhombic-phase MoO3 crystal. It was observed that oxide tends to 

form powders which hads belt-like morphology. CV was used to obtain qualitative data 

and SWV was used for the analytical procedures. From these techniques, related the 

oxidation of the BPA was obtained, which increased linearly with the BPA concentration 

in the range of 0.03 to 1.6 μmol L-1. The limit of detection were 0.017 μmol L-1 and the 

developed sensor was applied to determinate directly BPA in real plastic samples. The 

proposed electrochemical sensors with CuO and MoO3 offers high repeatability, stability, 

fast response, low cost, and potential for practical application in the quantification of these 

endocrine disrupters.  

 

Keys word: Pechini method, CuO, α-MoO3, sensor, 17β-estradiol, bisphenol A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os óxidos metálicos são os materiais mais comuns e mais diversos em relação às 

suas propriedades estruturais, físicas e químicas quando comparados com outros 

materiais. Os materiais dessa classe podem exibir características isolantes, 

semicondutores, condutores ou magnéticas (RODRÍGUEZ; FERNÁNDEZ-GARCIA, 

2007). Dentre estes óxidos destacam-se os óxidos de cobre e molibdênio, suas 

características e aplicações serão descritas nas próximas seções.    

 

1.1 Óxido de Cobre II 

O óxido de cobre II (CuO) é um típico semicondutor do tipo p (sítio deficiente de 

elétrons na banda de valência) com gap de banda de 1,2 eV com coloração preta (ZHANG 

et al., 2017). Possui estrutura cristalina monoclínica, com parâmetros de rede a = 4.684 

Å, b = 3.425 Å e c = 5.129 Å. Uma representação da estrutura cristalina adaptada de Yung 

e colaboradores (2016), pode ser observada na Figura 1. O CuO tem aplicações em vários 

campos, como células fotoeletroquímicas, sensores de gás, células solares, biossensores 

e para catálise (ZHANG et al., 2017). O CuO é o óxido mais simples da família de 

compostos de cobre e apresenta uma gama potencial de propriedades físicas, como a 

supercondutividade em alta temperatura (KIM et al., 2015; DONG et al., 2015). 

 

Figura 1. Estrutura cristalina do CuO adaptada de Yung e colaboradores (2016). 

 

 

 

Uma vez que a formação e o tamanho de partícula do CuO dependem fortemente 

das condições de preparação, como: concentração dos reagentes e temperatura de 

calcinação, várias estratégias têm sido utilizadas para otimizar e melhorar ainda mais as 

suas propriedades, seja por meio de modificações químicas durante a síntese ou ainda por 

meio de otimização das condições de síntese, como o método sol-gel (BIBI et al., 2017), 

sonoquímico (KIM et al., 2016; WONGPISUTPAISAN; et al., 2011), decomposição 
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térmica (GANGA; SANTHOSH, 2015), solvotérmico (GUPTA et al., 2018), oxidação 

térmica (YURDDASKAL; DIKICI; CELIK, 2016), hidrotermal (BHUVANESHWARI; 

GOPALAKRISHNAN, 2016), microondas (NAHAS; JILANI; SALAH, 2016), 

combustão (DONG et al., 2015), e deposição controlada (LUGO-RUELAS et al., 2015). 

Todavia, estes métodos tem um alto custo quando comparados ao método de síntese 

Pechini.  

Bibi et al (2017) sintetizaram nanopartículas de CuO usando o método sol-gel com 

a temperatura de calcinação entre 300 – 500 oC. Eles obtiveram óxidos com diferentes 

tamanhos de cristalito e morfologias diversas, devido as distintas temperaturas utilizadas. 

Observaram também, que o aumento da temperatura melhorou maiores suas propriedades 

ópticas, dielétricas e elétricas (BIBI et al., 2017).  

Gupta e colaboradores (2018) prepararam nanopartículas de CuO e Cu2O 

utilizando um método solvotérmico. Obtiveram óxidos cristalinos e de tamanho reduzido, 

com altas temperaturas de calcinação observaram a transição de fase de Cu2O para CuO. 

Contudo, o uso dessa síntese requereu um longo período de tempo (aproximadamente 30 

horas) (GUPTA et al., 2018).  

Todas essas sínteses têm suas vantagens e desvantagens, além de algumas destas 

sínteses requererem um longo tempo para preparo, reagentes caros, surfactantes, 

temperaturas altas ou baixas, afetando assim o processo de síntese de forma negativa. 

Logo, esse trabalho propõem o uso de uma síntese capaz de obter o CuO com alta pureza, 

alta resistividade química em pHs básicos com a utilização de aparatos e reagentes 

baratos. 

 

1.2 Trióxido de Molibdênio 

O trióxido de molibdênio (MoO3) é um dos mais importantes óxidos semicondutor 

do tipo n (sítio com excesso de um elétron na banda de valência) com gap de banda de 

2,39-2,90 eV (YAN et al., 2016), recebendo atenção nos últimos tempos devido suas 

diversas aplicações como como células solares (BORTOTI et al., 2017; PARK et al., 

2015; UPAMA et al., 2017), sensor de gás (QIN et al., 2017); baterias (CUI et al., 2018; 

LEE et al., 2017), degradação (FAKHRI et al., 2016). Sua versatilidade é devido à sua 

estrutura cristalina em camadas anisotrópicas formada por empilhamento de folhas de 

octaedros de MoO6 unidos horizontalmente por forças intermoleculares do tipo Van der 

Waals.  
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Os trabalhos de pesquisa revelaram que MoO3 possui um rico polimorfismo 

apresentando três formas distintas α, β e h como mostra a Figura 2 adaptada de Koike e 

colaboradores (2014). A fase ortorrômbica (α-MoO3) é a única termodinamicamente 

estável em temperatura ambiente, sendo a mais conhecida, a qual apresenta coloração 

branca ou cinza. A fase monoclínica (β-MoO3) é metaestável a temperatura ambiente, 

entretanto, pode ser convertida para a fase α quando aquecida acima de 400 oC 

(MIZUSHIMA et al., 2011). A estrutura hexagonal (h-MoO3) como a fase β também é 

metaestável em temperatura ambiente. Todas estas estruturas têm em comum como 

unidade básica de construção o octaedro MoO6. Em α-MoO3, o octaedro MoO6 

compartilha bordas e cantos da estrutura para formar uma cadeia em zigue-zague de 

camada única (LUO; WEI; WEI, 2009; BAI et al., 2015). Os octaedros MoO6 que formam 

a estrutura β-MoO3 compartilham as arestas formando um cubo distorcido (LUO; WEI; 

WEI, 2009).  O h-MoO3 também é construído com as mesmas cadeias de zigue-zague de 

octaedro MoO6, mas eles conectam-se por meio da posição cis entre cadeias. Como a fase 

α é a única estável em temperatura ambiente, os polimorfos β e h são facilmente 

convertidos nesta fase. Como a síntese da fase α é mais favorecida, faz com que a grande 

maioria dos trabalhos publicados sejam desta fase (CHITHAMBARARAJ; BOSE, 2011). 

Muitos métodos foram testados para sintetizar α-MoO3 com várias morfologias e 

tamanhos (SUI et al., 2015; PANDEESWARI; JEYAPRAKASH, 2017; QIN et al., 2017; 

BORTOTI et al., 2017; XIA et al., 2016; LEE et al., 2017). Han e colaboradores (2017) 

sintetizaram nanofibras de α-MoO3 com morfologia e diâmetro controlados ajustando 

condições experimentais como viscosidade da solução, tensão superficial, condutividade 

elétrica e temperatura, produzindo assim óxidos com diferentes diâmetros de partícula e 

área superficial (HAN et al., 2017).  

 Yogananda e colaboradores (2017) obtiveram nanopartículas MoO3 por meio do 

método sonoquímico com morfologias e estruturas cristalinas distintas (α, β e h de MoO3) 

variando a temperatura de calcinação em 180 oC, 400 oC e 600 oC (YOGANANDA; et 

al., 2017). 
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Figura 2. Fases polimórficas e estrutura cristalina do MoO3 (KOIKE et al., 2014). 

 

 

 

No entanto, existem algumas desvantagens no uso destas técnicas, como o uso de 

autoclaves, que requerem altas temperaturas e pressão, e também alguns reagentes 

específicos. Até o presente momento nenhum trabalho relatou o uso do método Pechini 

para a síntese do α-MoO3, tornando conveniente e interessante o seu uso. Neste trabalho, 

optou-se pelo método Pechini para a síntese do CuO e α-MoO3, o qual será descrito na 

próxima seção.  

 

1.3 Método de síntese por Pechini 

O método dos precursores poliméricos, também conhecido como método Pechini, 

tornou-se um método atraente para a preparação de óxidos inorgânicos. Este método 

oferece uma série de vantagens, como simplicidade de execução, baixo custo, 

temperaturas menores para obtenção de óxidos cristalinos, não há necessidade de controle 

de pH como no método sol-gel, um método muito similar ao Pechini e, também não utiliza 

reagentes e aparatos específicos (equipamentos de alto custo, exemplo: autoclave). 

O método Pechini permite a obtenção de pós com tamanhos uniformes e 

homogêneos, podendo haver até mesmo óxidos com tamanho nanoparticulado, quando 

há o controle da concentração dos reagentes, atraindo assim um grande interesse. Este 

método baseia-se na polimerização entre um ácido carboxílico, etilenoglicol e um cátion. 

Estão envolvidas duas reações nesse processo: a formação de um complexo entre um 

ácido orgânico (ácido cítrico) com o cátion e uma reação de esterificação com 

etilenoglicol. Ao final, obtém-se uma resina polimérica, com reduzida segregação entre 

os cátions que estão distribuídos ao longo da estrutura da cadeia polimérica. Com a 

calcinação deste gel, é obtido o óxido após a eliminação de água e matéria orgânica 
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(MENDÉZ et al., 2010). Reações químicas envolvidas na obtenção do precursor 

polimérico (adaptado de Maciel e colaboradores (2003): 

 

 

 

O método Pechini é atualmente um dos métodos de síntese mais viável e versátil 

existente, devido à variedade de óxidos puros e mistos que podem ser obtidos utilizando-

o, além da possibilidade de obtenção de óxidos em escala nanométrica e micrométrica. 

No entanto, nenhum trabalho foi encontrado utilizando o método Pechini para síntese de 

CuO e α-MoO3. 

Bayat e colaboradores (2016) propuseram a síntese de nanopartículas de Co2SiO4 

com tamanho de 35 nm usando o método Pechini, as nanopartículas foram caracterizadas 

e foi determinado seu comportamento paramagnético. O comportamento fotocatalítico 

das nanopartículas Co2SiO4 foi avaliado usando a degradação de três corantes azo (ácido 

preto, ácido marrom e laranja de metila) sob irradiação de luz ultravioleta. Os resultados 

mostraram que as nanoparticulas magnéticas apresentaram bom desempenho 

fotocatalítico (BAYAT; GHANBARI; SALAVATI-NIASARI, 2016).  

Mirzaei e colaboradores (2015) sintetizaram nanopartículas de α-Fe2O3 com 

aproximadamente 70 nm pelo método Pechini, o gel obtido foi calcinado em 550 oC 

durante 3 horas.  As imagens de microscopia mostraram morfologia do tipo “amendoim” 

com espaços entre as nanopartículas, o que favorece a difusão de gás etanol a ser 

detectado na superfície do α-Fe2O3, aumentando as propriedades de detecção do material. 

As nanopartículas de α-Fe2O3 foram aplicadas como sensor para etanol, exibindo alta 

seletividade e sensibilidade quando comparado a outros sensores (MIRZAEI et al., 2015). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216301623#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216301623#!


24 
  

 
 

Ramírez e colaboradores (2017) sintetizaram SrFe12O19 por dois métodos 

diferentes: Pechini e combustão. Todavia, a caracterização morfológica baseada em 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou diferenças significativas nas amostras 

obtidas por cada método, dependendo do método de síntese, gerou deformações estrutrura 

e diferentes valores de magnetização. A amostra obtida por combustão apresentou maior 

uniformidade não só em tamanho (aproximadamente 500 nm), mas também em 

morfologia. O método Pechini favoreceu o crescimento do cristal ao longo da direção (107) 

como mostrou o difratogram, além de responder melhor magneticamente (RAMÍREZ et 

al., 2017).  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi sintetizar CuO e α-MoO3 pelo método 

Pechini para serem empregados na determinação de desreguladores endócrinos. A 

otimização das condições experimentais foi efetuada, com o intuito de propor uma 

metodologia para obtenção de óxidos cristalinos. As características dos desreguladores 

endócrinos são descritas a seguir. 

 

1.4 Desreguladores Endócrinos 

Com o crescimento populacional houve a necessidade da ampliação da oferta de 

alimentos bem como a necessidade de desenvolvimento de novos produtos, novas 

tecnologias e a expansão da fronteira agrícola. Assim, para atender as novas demandas de 

mercado foi primordial e recorrente o desenvolvimento de novas substâncias químicas 

para a fabricação destes produtos. Para atender esta nova demanda, os desreguladores 

endócrinos passaram a ter nova utilidade no mercado. Conceitualmente, desreguladores 

endócrinos são um grupo de produtos orgânicos poluentes com crescente relevância na 

sociedade, devido ao seu impacto no meio ambiente, na saúde e no bem-estar. Estes 

compostos, desreguladores endócrinos, estão sendo usados como medicamentos, 

pesticidas e aditivos em alimentos (GORE; HOLLEY; CREWS, 2017; VILELA et al., 

2018)  

Os desreguladores endócrinos são geralmente definidos como produtos químicos 

que podem interferir na função do sistema nervoso, tanto em seres humanos como em 

animais. Bloqueando ou imitando o efeito normal dos hormônios, mesmo em baixas 

concentrações, afetando sua síntese ou metabolismo e alterando os receptores hormonais. 

Os efeitos sobre a saúde podem ser sentidos muito tempo depois do seu uso ou exposição, 

sendo que tais efeitos podem ser duradouros e ter consequências para a próxima geração, 

pois agem dentro das células (DI DONATO et al., 2017; BURKS et al., 2017). 
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Esta exposição aos desreguladores endócrinos pode ocorrer por ingestão de 

alimentos e água, inalação de gases e partículas no ar, através da pele, uso de 

medicamentos, entre outros (MONNERET 2017). Estes compostos ganharam mais 

atenção dos pesquisadores devido à sua liberação sem tratamento no ambiente, e sua 

demora em degradar-se (BARRIOS-ESTRADA et al., 2018).  

Tendo ciência dos riscos que estes desreguladores representam para os seres 

humanos e vida animal, seu monitoramento e detecção no ambiente e em produtos é de 

suma importância e necessita do desenvolvimento de métodos analíticos para sua 

determinação, que sejam eficientes.  Neste trabalho propõem-se a determinação do 17β-

estradiol e do bisfenol A utilizando o CuO e o α-MoO3 respectivamente. Estes 

desreguladores endócrinos foram escolhidos pela facilidade de serem encontrados em 

matrizes farmacêuticas e plásticas, as propriedades físico-químicas destes são descritas a 

seguir. 

 

1.5 17 β-estradiol 

O desregulador endócrino 17β-estradiol (Figura 3) chamado também de E2 e 

estradiol, é um estrogênio esteróide natural. Possui fórmula molecular C18H24O2 e massa 

molar de 272,388 g mol-1. Apresenta-se como um sólido branco cristalino com ponto de 

fusão de 178,5 °C. É pouco solúvel em água, porém altamente solúvel em etanol e 

propanona. É um hormônio sexual feminino (hormônio sexual de esteróides e estrogênio), 

associado com o sistema reprodutivo feminino e a manutenção das características sexuais 

(BARREIROS et al 2016). Pode causar muitos efeitos no sistema endócrino de humanos 

e animais, causando interferência nos processos fisiológicos normais, além de que 

quantidades elevadas de E2 também pode ser causador de câncer (OMA et al., 2016; LIU; 

YANG; LU, 2016; SCSUKOVA; ROLLEROVA; BUJNAKOVA, 2016). O etinil - 

estradiol (EE2) é um hormônio sintético derivado do estrogênio natural E2, usado 

principalmente como componente de contraceptivos orais (BARREIROS et al., 2016). 

Além disso, E2 também é utilizado em diferentes indústrias, em função de seus efeitos 

positivos sobre o crescimento e a produção de leite em animais, para curar e prevenir 

infecções e engordar animais devido seus efeitos anabolizantes (MONERRIS et al., 2015; 

HUANG et al. 2015).  
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Figura 3. Estrutura química do 17β-estradiol. 

 

 

 Como consequência, o E2 está sendo eliminado em grandes quantidades, 

excretados por humanos e animais na urina, fezes, leite e seus derivados (ZHANG et al., 

2014). A presença de E2 no ambiente tem sido associada a vários problemas, como a 

feminização dos peixes, redução da fertilidade, aumento de câncer de mama e testicular 

(SILVA et al 2013; ALI; ALOTHMAN; ALWARTHAN, 2017; BARREIROS et al., 

2016; LAHCEN et al., 2017).  

Foram publicados vários métodos para a quantificação de E2 na literatura, alguns 

estudos relatam a detecção de E2 utilizando cromatografia gasosa (FENG; NING; XIAO-

LI, 2016), cromatografia líquida de alta eficiência (SHAHBAZI; MALEKINEJAD; 

TAJIK, 2016), colorimetria (LI et al., 2015), eletroforese capilar (REGAN et al., 2003), 

espectrofotometria-UV (YILMAZ; KADIOGLU, 2013) e métodos eletroanalíticos 

(JANEGITZ et al. 2014; WANG; SU; FU, 2016; SONG; YANG; HU, 2008; YUAN et 

al., 2011; LIN; LI, 2006; LIU; WONG, 2007). No entanto, os elevados custos da 

instrumentação necessária para a execução destas técnicas, além da dificuldade de 

preparo das amostras, limitam seu uso em alguns casos. Nesse sentido, as técnicas 

eletroanalíticas surgem como uma alternativa simples, de baixo custo e sensível para 

detecção de E2. 

 

1.6 Bisfenol A  

Bisfenol A (BPA), como mostra a Figura 4, é um conhecido desregulador 

endócrino, um produto químico artificial usado para a síntese de plásticos (policarbonato, 

policloreto de vinila, resinas epóxi). É encontrado sob a forma de um sólido branco, com 

ponto de fusão de 153 oC, é solúvel em etanol, moderadamente em água e dissocia-se em 

soluções aquosas alcalinas. A fórmula química molecular é C15H16O2 e a massa molar é 

de 228,89 g mol-1 (BARAVALLE et al., 2018; DI DONATO et al., 2017). Como os 

plásticos são utilizados extensivamente na vida moderna, na vida diária, tornam-se a 

principal fonte de exposição ao BPA (JALAL et al., 2018). O que inclui não apenas 
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embalagens de alimentos e mamadeiras para alimentação infantil, mas também 

equipamentos médicos e instrumentos dentários.  

O BPA pode ser encontrado em córregos, rios e água potável, de modo que a 

principal fonte de exposição ocorre através da ingestão de água em regiões em que há 

indústrias e recipientes para armazenamento de alimentos e bebidas. Com o aumento do 

uso de materiais que levam em sua composição matéria plástica, é crescente a 

preocupação quanto aos riscos que o BPA pode causar para a vida humana e animal 

(AHSAN et al., 2018).  

 

Figura 4. Estrutura química do bisfenol A. 

 

 

 

Um efeito preocupante do BPA é sua lixiviação dos recipientes de alimentos e 

bebidas, fatores como calor, nível de pH (ácidos ou básico) pode causar este processo de 

lixiviação (BERNARDO et al., 2015; GAO et al., 2012). Mesmo a exposição ao BPA em 

baixas concentrações pode alterar a fisiologia reprodutiva, causando alterações nos 

ovários, resultando no início precoce da puberdade e iminência de câncer de mama 

(SANTANGELI et al., 2017; WALKER; GORE, 2017; SHAFEI et al., 2017).  

Como o BPA é um dos compostos sintéticos mais utilizados no planeta, já está em 

vigor regulamentações que proíbem seu uso na produção de policarbonato usado em 

garrafas para bebês e potes plásticos, devido aos perigos associados para a saúde, 

recipientes que não apresentem BPA em sua composição fazem uso do selo BPA free. 

Alguns países, inclusive o Brasil, optaram por proibir a fabricação de mamadeiras e 

chupetas que contenham BPA, esta proibição entrou em vigor em janeiro de 2012 e foi 

feita por meio da Resolução RDC n. 41/2011. Deste modo, mamadeiras em policarbonato 

não podem ser comercializadas no país. A União Europeia (UE) estabeleceu um limite de 

migração de 0,6 mg kg-1 de BPA para alimentos ou embalagens plásticas (Regulamento 

110 nº 10/2011) e proibiu o uso de BPA na fabricação de mamadeiras para bebês 

(Regulamento nº 31/2011). 
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Estudos relatam a detecção de BPA, usando cromatografia (GALLO et al., 2017; 

SOSVOROVA et al., 2017; LEE et al., 2017; XIAN et al., 2017; ASATI et al., 2017; LU 

et al., 2016), espectrofotometria (ZHANG; ZHAO; LIU, 2016; YANG et al., 2014), 

imunoensaio (ARBUCKLE et al., 2015; HOU et al., 2016) e métodos eletroanalíticos 

(ZHOU et al., 2017; NIU et al., 2016; SHI et al., 2017; YU et al., 2013; LI et al., 2016; 

GOURLAT et al., 2016). Como BPA foi declarado como um problema social e ambiental, 

torna-se imprescindível seu monitoramento e detecção no meio ambiente. 

 

1.7 Determinação eletroanalítica de 17 β - estradiol e bisfenol A 

Os métodos tradicionalmente utilizados para análises quantitativas de 

contaminantes ambientais em diferentes meios envolvem técnicas cromatográficas de 

separação e detecção conforme relatado anteriormente. Entretanto, os métodos 

eletroquímicos podem oferecer certas vantagens, como exigir uma preparação de 

amostras mais fácil, ou até mesmo nem exigir tal preparo, consumir menos tempo e 

reagente, baixo custo, além de oferecer detecção similar quando comparado a outros 

métodos analíticos, tornando-as uma excelente alternativa as demais técnicas analíticas 

(CESARINO; HÜMMELGEN, 2015; PEREZ; FÁBIO; CODOGNOTO, 2015; 

MORAES et al., 2015). Os métodos eletroanalíticos provaram ser úteis para o 

desenvolvimento de métodos muito sensíveis e seletivos para a determinação de 

moléculas orgânicas em diferentes amostras (GHANAM; LAHCEN; AMINE, 2017; 

ZHAN et al., 2016).  

Lahcen e colaboradores (2017) relataram a síntese, caracterização e o estudo 

eletroquímico de um polímero magnético nanoestruturado (Fe3O4-MIP) para a 

determinação de E2 em amostras de rio com resultados satisfatórios. Os autores atribuem 

ao uso de nanopartículas de Fe3O4 responsáveis pelo aumento da área superficial do 

sensor que acarretou no aumento da corrente de oxidação. Este sensor exibiu ampla faixa 

linear entre 0,05 a 10,0 μmol L-1 e uma alta seletividade e sensibilidade para E2. O limite 

de detecção obtido com este sensor foi de 0,02 μmol L-1 (LAHCEN et al., 2017).  

Smajdor e colaboradores (2018) desenvolveram um eletrodo de carbono vítreo (do 

inglês glassy carbon electrode – GCE) modificado com carbon black (negro de fumo) 

para detecção de E2 usando voltametria de redissolução anódica. O sensor apresentou boa 

resposta linear em função da concentração de E2 em uma faixa linear que foi de 0,15 a 

3,5 μmol L-1 o limite de detecção encontrado foi de 0,0092 μmol L-1. Os bons resultados 

obtidos são referentes a utilização do carbon black como modificador e tempo pré 
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concentração durante as análises, gerando o aumento da área superficial do eletrodo 

quando comparado ao eletrodo sem modificação. Por fim, o sensor foi aplicado em 

amostras de gel e comprimidos farmacêuticos e a recuperação obtida foi na faixa de 99% 

a 106% (SMAJDOR et al., 2018). 

Shi e colaboradores (2017) construíram um sensor eletroquímico para BPA por 

meio de redução eletroquímica de óxido de grafeno e óxido de cuproso nanoparticulado 

(Cu2O-rGO) como modificadores de GCE. Sob os parâmetros experimentais otimizados 

por meio de voltametria cíclica (do inglês, cyclic voltammetry – CV), a faixa de detecção 

do eletrodo modificado foi de 0,1 a 80 μmol L-1 e o limite de detecção obtido de 0,053 

μmol L-1. O bom desempenho do eletrodo modificado é devido ao aumento da área 

condutora com o uso de Cu2O-rGO melhorando a taxa de transferência de elétrons entre 

o BPA e a superfície do eletrodo. O eletrodo modificado foi usado com sucesso para 

detectar BPA em amostras ambientais de água (SHI et al., 2017). 

Messaoud e colaboradores (2017) desenvolveram um sensor eletroquímico para 

BPA, no qual a superfície do GCE foi modificada por nanotubos de carbono (MWCNT) 

e nanopartículas de ouro (AuNP).  Sob as melhores condições experimentais, a curva de 

calibração obtida por voltametria de pulso diferencial (do inglês, diferencial pulse 

voltammetry – DPV) o sensor exibiu uma resposta linear entre 0,01 e 0,7 μmol L-1 com 

um limite de detecção de 0,004 μmol L-1. Atribuído a excelente condutividade e grande 

área superficial específica de AuNP e MWCNT, evidenciando que há um efeito sinérgico 

entre esses dois nanomateriais usados como modificadores na superfície do eletrodo. O 

sensor foi aplicado para análise de água de rio e mineral e as porcentagens de recuperação 

variaram entre 95,2% e 102,4% (MESSAOUD et al., 2017).   

Um exemplo de eletrodo muito utilizado é o eletrodo de pasta de carbono (do 

inglês, carbon paste electrode - CPE) devido suas propriedades, como baixa corrente 

residual e ruído, fabricação fácil, ampla faixa de potencial anódico e catódico, renovação 

rápida da superfície e baixo custo. Uma importante vantagem do CPE frente a outros tipos 

de eletrodos, é o seu simples procedimento de preparo e uma superfície que pode ser 

sempre renovada a cada medida, fazendo com que o CPE não tenha “memória” das 

moléculas que foram reduzidas e/ou oxidadas em sua superfície.  Além disso, esses 

eletrodos podem ser facilmente modificados adicionando substâncias diferentes para 

aumentar a sensibilidade, seletividade e rapidez das determinações. A modificação de 

eletrodos com diferentes substâncias traz muitas vantagens como diminuir o potencial da 

reação eletroquímica e aumentar a sensibilidade da resposta eletroquímica. Além de todas 
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essas vantagens, o CPE tem a possibilidade de modificação interna do material (o 

modificador mistura-se com homogeneamente com o grafite), diferente do que ocorre 

com eletrodos convencionais, em que a modificação ocorre apenas na superfície do 

eletrodo (DURST et al., 1997; PEREIRA; SANTOS; KUBOTA, 2002; ZEN; KUMAR; 

TSAI, 2003; ŠVANCARA; SCHACHL, 1999). 

Atualmente, um dos desafios da eletroanalítica é o desenvolvimento de novos 

sensores capazes de detectar baixas concentrações (em níveis de parte por milhão (ppm) 

ou parte por bilhão (ppb)) de contaminantes nocivos à saúde. Portanto, é necessário que 

se desenvolvam materiais para modificação de eletrodos, é relatado o uso de uma 

variedade de materiais para a modificação de eletrodos, como nanopartículas de óxidos 

metálicos (SANTANA et al., 2017; SU et al., 2017; SHI et al., 2017; WU et al., 2014; 

SHAHABUDDIN et al., 2017; QU et al., 2017; BOUDIBA et al., 2010; URASINSK-

WOJCIK et al., 2017; WU et al., 2017),  óxido de grafeno (REZA et al., 2015; EROGUL 

et al., 2015; GAO et al., 2015; NGUYEN et al., 2016), filmes impressos molecularmente 

(YANG et al., 2018),  nanotubos de carbono de paredes múltiplas (YANG et al., 2016; 

MESSAOUD et al., 2017; GOURLAT et al., 2016). 

Os modificadores de eletrodos, são substâncias eletronicamente ativas, atuam 

como mediadores de elétrons entre a solução que contém o analito de interesse e o 

eletrodo, pois estão ligadas na superfície do eletrodo (carbono grafite). Os eletrodos de 

pasta de carbono modificados (EQM) são aqueles constituídos pela incorporação de 

materiais que melhoram sua seletividade e sensibilidade, o carbono grafite por si só é 

condutor, todavia, tem sua condutância melhorada com a inserção espécies quimicamente 

ativas imobilizadas em suas superfícies. É utilizado um aglutinante, geralmente um óleo 

mineral não condutor, sua função é dar consistência a pasta formada entre carbono e 

grafite e modificador (COX; TESS; CUMMINGS, 1996; PEREIRA; SANTOS; 

KUBOTA, 2002; LOWINSOHN; BERTOTTI, 2006; SOUZA, 1997; EDWARDS; 

BERGREN; PORTER, 2007.).  

Como é crescente o estudo sobre o uso de diferentes modificadores utilizados para 

a determinação das mais diversas substâncias químicas, o CuO é um material promissor 

para eletrodo modificado devido à sua alta atividade eletroquímica, baixo custo, 

característica não tóxica e fácil preparação em escala nanométrica ou microscópica (KIM 

et al., 2015; DONG et al., 2015).  

Recentemente, Beitollahi e colaboradores (2016) relataram o uso de ZnO-CuO na 

forma de nanoplacas para construir CPE modificado para a determinação da 6-tioguanina 
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em comprimidos e amostras de urina. O pico de corrente de 6-tioguanina aumentou 

linearmente na faixa de concentração de 0,05 a 200,0 μmol L-1, o limite de detecção 

encontrado foi de 0,025 μmol L-1, os autores atribuem estes resultados devido ao forte 

efeito eletrocatalítico oriundo da combinação dos dois modicadores utilizados (ZnO-

CuO) (BEITOLLAHI et al., 2016). 

 Soomro e colaboradores (2016) relataram o uso de um sensor eletroquímico 

baseado em um GCE modificado com nanoestruturas de CuO para a detecção de 

malathion. Em condições otimizadas, o eletrodo modificado mostrou uma resposta linear 

para concentrações variando de 0,001 a 0,012 μmol L-1 com um limite de detecção de 

0,0001 μmol L-1. A morfologia das nanoestruturas mostrou afinidade com o analito, 

permitindo o desenvolvimento de um sensor eletroquímico altamente sensível 

(SOOMRO et al., 2016).  

Dentro dessa mesma linha de abordagem, Saleh e colaboradores (2016) 

fabricaram um eletrodo de grafite modificado com micropartículas de cobre para a 

determinação do medicamento antiviral valaciclovir. A curva de calibração foi linear 

entre 0,002 a 0,01 μmol L-1 com um limite de detecção de 0,000158 μmol L-1. O eletrodo 

modificado foi aplicado na determinação de valaciclovir em comprimidos. O notável bom 

desempenho do eletrodo indica a atividade eletrocatalítica das micropartículas de cobre 

porosas eletrodepositadas na superfície do eletrodo (SALEH et al., 2016). 

Liang e colaboradores (2014) utilizaram nanocristais de CuO para modificar um 

eletrodo de carbono vítreo poly(neutral red) para a detecção de guanina e adenina, o 

modificador facilitou significativamente o transporte de elétrons entre os analitos e o 

eletrodo, melhorando a oxidação destes compostos. Em condições experimentais 

otimizadas, a relação entre a corrente e a concentração foi linear na faixa de 0,05 a 3,0 

μmol L-1 para guanina e adenina. O limite de detecção encontrado para guanina foi 0,016 

μmol L-1 e 0,023 μmol L-1 para adenina (LIANG et al., 2014). 

Além disso, a aplicação de CuO como modificador de eletrodos foi relatado na 

detecção de diferentes compostos, como peróxido de hidrogênio (SONG; NI; KOKOT, 

2015), glicose (GHANBARI; BABAEI, 2016; FARID et al., 2016; LU et al., 2016; LIU 

et al., 2016; ZHONG et al., 2016; MEDEIROS et al. 2016; YANG; LI; CHEN, 2012), 

DNA (CHEN et al., 2016) e aminoácidos (GUTIERREZ; RUBIANE; RIVAS, 2016).  

O α-MoO3 também tem atraído atenção devido às suas propriedades 

multifuncionais únicas, como boa condutividade elétrica, excelente estabilidade 

química e térmica (HAMMAD; ABDEL-WAHAB, 2018; SCHUH et al., 2015), além 
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de ser um material promissor como modificador de eletrodo. Sui e colaboradores (2015) 

relataram a síntese por meio do método solvotérmico do α-MoO3, e sua utilização como 

revestimento de um tubo de Al2O3 conectado a um par de eletrodos de ouro e de platina, 

usado como sensor do gás trietilamina (TEA) com limite de detecção de 4,9 μmol L-1 

(SUI et al., 2015) 

O α-MoO3 é comumente utilizado como sensor de gases, como trimetilamina 

(TMA) (PANDEESWARI; JEYAPRAKASH et al., 2014), etanol (XIA et al., 2016), 

NO2 (MANE; MOHOLKAR, et al., 2017) e H2S (MALEKALAIE et al., 2015).  

Huang e colaboradores (2017) por sua vez relataram o uso de dissulfeto de 

molibdênio (MoS2) intercalado com nanopartículas de ouro e quitosana como 

modificador de GCE aplicado como sensor para BPA. A faixa linear de trabalho variou 

entre 0,05 e 100,00 μmol L-1 por CV obtendo um limite de detecção de 0,005 μmol L-1. 

Neste trabalho a eficácia do sensor foi atribuído ao aumento da superfície ativa do MoS2 

(HUANG et al., 2017).  

BPA também já foi determinado por Yang e colaboradores (2015) utilizando 

MoS2 esfoliado com polianilina modificando GCE. A faixa linear de trabalho variou 

entre 0,001 e 1,0 μmol L-1 por DPV e o limite de detecção obtido foi 0,0006 μmol L-1. 

Os autores atribuem a ampla faixa linear e o baixo limite de detecção obtido devido ao 

efeito sinérgico existente entre MoS2 e a polianilina.   

No entanto, até o presente momento nenhum estudo sobre o desenvolvimento de 

sensores eletroquímicos para E2 usando CuO foi relatado e tampouco usando α-MoO3 

para detectar BPA.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Sintetizar e caracterizar o CuO e α-MoO3 por meio do método dos precursores 

poliméricos (Método Pechini) e desenvolver um novo sensor eletroquímico a partir da 

modificação de um eletrodo de pasta de carbono com CuO e α-MoO3 e aplicação como 

sensores eletroquímicos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Sintetizar CuO e α-MoO3 por meio do método dos precursores poliméricos 

(método Pechini); 

- Estudar a influência da concentração dos precursores e temperatura de 

calcinação para o α-MoO3;  

- Caracterizar por análise térmica, estrutural, espectroscópica e morfologicamente 

o CuO e α-MoO3; 

- Aplicar CuO e α-MoO3 como modificador de eletrodo de pasta de carbono para 

detecção de E2 e BPA respectivamente; 

- Estudar o comportamento eletroquímico do sensor para E2 e BPA por 

voltametria cíclica; 

- Otimizar os parâmetros experimentais (concentração de CuO e α-MoO3, pH, 

eletrólito suporte) de modo a se obter a máxima resposta eletroanalítica para o E2 e BPA; 

- Determinar os parâmetros analíticos como faixa linear, limite de detecção e 

limite de quantificação; 

- Quantificar a concentração de E2 em amostras de urina e manteiga por meio do 

método de adição de padrão; 

-Quantificar a concentração de BPA em amostras de plásticos comerciais por meio 

do método de adição de padrão; 

- Aplicar um método comparativo para o sensor modificado com α–MoO3 para 

verificar a concordância das respostas obtidas com o eletrodo modificado;  

- Sintetizar óxidos mistos entre CuO e α–MoO3; 

- Caracterizar estruturalmente, espectroscópica e morfológica dos óxidos mistos; 
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CAPÍTULO 3 

Procedimento Experimental 
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3. EXPERIMENTAL 

3.1 Reagentes, Soluções e Amostras 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho apresentaram pureza analítica (P.A.) 

e foram utilizados sem purificação prévia. Os reagentes, provenientes das marcas Biotec 

(ácido bórico, ácido fosfórico, nitrato de cobre), Vetec (ácido cítrico, heptamolibdato de 

amônia), Fluka (etilenoglicol), Sigma-Aldrich (ácido acético glacial, pó de carbono, 

etanol, hidróxido de sódio, E2, BPA), Nujol (óleo mineral), fizeram parte desta pesquisa.  

Para o preparo das soluções, utilizou-se água ultrapura, obtida em um sistema de 

osmose reversa da Quimis. Duas soluções “tampão” foram testadas como eletrólito 

suporte: Britton-Robinson (B-R) (H3BO3/CH3COOH/H3PO4) e ácido bórico/cloreto de 

potássio e hidróxido de sódio (H3BO3/KCl, NaOH) e posteriormente os valores de pH 

foram ajustados com soluções de NaOH 0,5 mol L-1. As soluções estoques de E2 e BPA 

foram preparadas em etanol absoluto na concentração de 1,0 mmol L-1 e soluções de 

menores concentrações foram preparadas por meio de diluição. As soluções tampão e 

estoques foram mantidas sob temperatura inferior a 5 ºC por no máximo 90 dias e 

mostraram-se estáveis nestas condições. 

A amostra de urina utilizada nesse trabalho foi obtida de uma mulher que realizava 

tratamento com E2 durante o período da menopausa. A coleta foi realizada segundo 

recomendação da resolução ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nº. 302/ 

2005 e foi adotado o seguinte procedimento: a primeira urina da manhã foi coletada em 

um recipiente previamente esterilizado. A amostra de urina foi preparada diluindo-se 5 

mL da amostra em 5 mL de etanol. A amostra de manteiga colonial, foi adquirida na 

cidade de Laranjeiras do Sul (Paraná) e submetida a um pré tratamento que consistiu no 

preparo de uma mistura (1:1) amostra-etanol, de acordo com a recomendação da instrução 

normativa DAS nº. 22/2003. Esse pré tratamento com etanol inibe a interferência das 

proteínas, gorduras e lactose encontradas nesse tipo de amostra. A mistura foi mantida 

sob agitação por 30 min e em seguida centrifugada por 15 min. Na sequência, uma 

alíquota do sobrenadante foi retirada para análise.  

As amostras de plásticos comerciais foram adquiridas em supermercados da 

cidade de Guarapuava (Paraná). Todas as amostras foram enxaguadas com isopropanol e 

depois com água ultrapura. Os copos descartáveis foram secos e cortados em pedaços. 

Em um béquer adicionou-se 100 mL de água ultrapura e acrescentado o material dos 

copos descartáveis (resultando em 2 sistemas). Esse sistema foi levado para aquecimento 

a 70 oC por uma hora. Após o resfriamento a temperatura ambiente, a solução foi filtrada, 
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transferida para um balão volumétrico e avolumada com água ultrapura a 100 mL para as 

análises posteriores. O bico da mamadeira e a chupeta foram levadas para aquecimento 

em um béquer com água ultrapura a 40 oC (resultando em 2 sistemas) por uma hora. Após 

o resfriamento a temperatura ambiente, a solução foi filtrada, transferida a um balão 

volumétrico e avolumada com água ultrapura a 100 mL também para as análises 

posteriores. Para o copo da mamadeira, água ultrapura foi aquecida até 70 oC e adicionada 

na mamadeira. Após o resfriamento a temperatura ambiente, a solução foi transferida a 

um balão volumétrico e avolumada com água ultrapura a 100 mL, novamente para as 

análises posteriores. 

Para análise voltamétrica, uma alíquota de 25 µL de amostra foi transferida para 

a célula eletroquímica juntamente com 15,0 mL de eletrólito suporte. O método de adição 

de padrão foi usado para avaliar o desempenho analítico do eletrodo modificado. 

 

3.2 Síntese do CuO 

A síntese consistiu da dissolução de ácido cítrico em água destilada, esta solução 

foi mantida sob temperatura controlada entre 80° - 90 °C e agitação constante. Após a 

dissolução completa do ácido cítrico, adicionou-se nitrato de cobre trihidratado 

(Cu(NO3)2.2H2O) com a proporção de 1:3 (cátion:ácido cítrico), após completa 

homogeneização, adicionou-se etilenoglicol na proporção de 40:60 m/m referente a ácido 

cítrico:etilenoglicol. Esta solução resultante permaneceu sob aquecimento controlado 

(80º-90ºC) e agitação constante por aproximadamente duas horas. Após este período 

ocorreu a gelificação e formação de um material viscoso de coloração azul. A etapa 

seguinte foi a calcinação em forno mufla do gel obtido a 700 °C por uma hora, originando 

dessa maneira o material denominado CuO. 

 

3.3 Síntese do α - MoO3 

A primeira etapa da síntese consistiu da adição de uma solução do heptamolibdato 

de amônio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24.4 H2O) ao ácido cítrico, nas proporções de 1:2; 

2:2 e 3:2 m/m (cátion: ácido cítrico) respectivamente. Após homogeneização, adicionou-

se etilenoglicol sob agitação constante nas proporções 40/60; 50/60 e 60/40 m/m (ácido 

cítrico:etilenoglicol), sob aquecimento (80° - 90° C) e agitação constante. O sistema 

permaneceu sob aquecimento e agitação constante, até a obtenção de uma resina viscosa. 

A segunda etapa desse processo de obtenção foi a calcinação dos géis obtidos na primeira 

etapa em 300 oC e posteriormente a 500 oC e 600 ºC durante duas horas, originando dessa 
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forma, seis materiais, nomeados de acordo com a concentração do cátion molibdênio e 

sua temperatura de calcinação: 1α-MoO3_500, 2α-MoO3_500, 3α-MoO3_500, 1α-

MoO3_600, 2α-MoO3_600 e 3α-MoO3_600. 

 

3.4 Síntese do óxido misto CuO/MoO3 

A síntese consistiu da mistura simultânea de heptamolibdato de amônia e nitrato de 

cobre nas proporções de 50:50, 75:25, 85:15 e 95:5 (% cátion Mo6+:Cu2+) em uma solução 

de ácido cítrico (100,0 g L-1), com agitação e aquecimento constante em temperatura entre 

80 e 90 ºC até completa homogeneização. Posteriormente, foi adicionado etilenoglicol na 

proporção de 40:60 (ácido cítrico:etilenoglicol). A solução resultante se manteve em 

agitação por aproximadamente uma hora, para a gelificação e formação de um material 

viscoso, com coloração azul. A etapa seguinte foi a calcinação do gel em forno mufla a 

400 ºC por 2 horas, para a obtenção dos materiais denominados como 1-CuO/MoO3, 2-

CuO/MoO3, 3-CuO/MoO3 e 4-CuO/MoO3. 

 

3.5 Eletrodo de pasta de carbono modificado com CuO (CuO/CPE) e α-MoO3 (α-

MoO3/CPE) 

O eletrodo de pasta de carbono não modificado (CPE) foi preparado por meio da 

mistura e homogeneização de carbono grafite e óleo mineral em uma placa de vidro de 

petri por meio do método de espatulação. A pasta produzida foi inserida e compactada 

em uma seringa hipodérmica 0,30 mL com área de 0,035 cm2, adaptada com um contato 

elétrico de cobre através do êmbolo. A confecção dos eletrodos modificados com 

diferentes concentrações de CuO e α-MoO3 deu-se de maneira análoga à dos não 

modificados. O CuO/CPE e α-MoO3/CPE foram preparados a partir de maceração manual 

de CuO e carbono grafite e α-MoO3 com carbono grafite durante 20 minutos em almofariz 

e pistilo de ágata, para assim obter uma mistura homogênea do óxido no pó de carbono 

grafite. Na sequência, adicionou-se óleo mineral para obtenção da pasta, pelo método de 

espatulação, a quantidade de óleo mineral foi acrescentada um volume constante em todos 

os eletrodos. As proporções utilizadas são mostradas na Tabela 1. A pasta resultante foi 

introduzida no êmbolo de uma seringa hipodérmica de 0,30 mL, adaptada com um contato 

elétrico de cobre através do êmbolo e compactada manualmente. Entre as medidas poliu-

se manualmente o eletrodo sobre uma folha de papel A4 (na forma de um 8), para dessa 

forma obter uma superfície homogênea.  
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Tabela 1. Composição de cada CPE construído.  

Eletrodos Modificador  

(% m/m) 

Pó de carbono  

(% m/m) 

Óleo mineral  

(% m/m) 

CPE - 75 25 

CuO/CPE 10% 10 65 25 

CuO/CPE 20% 20 55 25 

CuO/CPE 25% 25 50 25 

CuO/CPE 30% 30 45 25 

CuO/CPE 40% 40 35 25 

3α-MoO3_500/CPE 5% 5 75 20 

3α-MoO3_500/CPE 10% 10 70 20 

3α-MoO3_500/CPE 15% 15 65 20 

3α-MoO3_500/CPE 20% 20 60 20 

Fonte: Dados da pesquisa (2016/2017). 

 

3.6 Medidas eletroquímicas 

Para a realização dos experimentos utilizou-se uma célula eletroquímica de vidro, 

com capacidade de 40 mL, equipada com tampa em Teflon® contendo orifícios para o 

encaixe de três eletrodos: eletrodo de referência (Ag/AgCl em KCl 3,0 mol L-1), eletrodo 

de pasta de carbono modificado com CuO (CuO/CPE) ou α-MoO3(α- MoO3/CPE) como 

eletrodo de trabalho e um contra-eletrodo de platina (área de 3,0 cm2). 

O estudo eletroquímico realizou-se em temperatura ambiente, em um 

potenciostato μ-autolab®, com o software Nova (versão 1.10) para aquisição e 

processamento dos dados. As medidas de CV e voltametria de onda quadrada (do inglês, 

square wave voltammetry – SWV) foram feitas em 15,0 mL de solução tampão (Britton-

Robinson e H3BO3/KCl, NaOH). O pH foi medido utilizando um pHmetro da marca 

Hanna. As medidas de CV foram realizadas na faixa de potencial compreendida entre 0,0 

e +1,0 V, com velocidade de varredura de 100 mV s-1.  

SWV foi estabelecida para o desenvolvimento deste trabalho em função da 

sensibilidade que proporciona para o desenvolvimento de procedimentos eletroanalíticos. 

Assim para todos os desreguladores endócrinos estudados foram inicialmente 

determinados os parâmetros experimentais e voltamétricos, buscando encontrar as 

melhores condições experimentais para as construções das curvas analíticas e 

desenvolvimento de uma metodologia precisa e eficiente. É importante durante o 

desenvolvimento de uma metodologia para determinação eletroanalítica de quaisquer 

espécies, avaliar condições experimentais (concentração de modificador, concentração 
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hidrogeniônica do meio, eletrólito suporte) e voltamétricas (ΔEs-incremento de potencial, 

a-amplitude de pulso e f-frequência), com o intuito de obter a melhor resposta, em termos 

de intensidade de corrente e perfil voltamétrico, utilizando valores previamente 

otimizados. 

 

3.7 Medidas de espectroscopia UV-Vis 

Para a realização do método comparativo aos dados obtidos pelo eletrodo 

modificado para a determinação de BPA foi utilizado um espectrofotômetro ultravioleta-

visível UV-1800 (Shimadzu, Japão) com uma célula de quartzo com caminho óptico de 

1,0 cm. Os espectros foram registrados em uma faixa de comprimento de onda de 200 a 

800 nm, e a curva de calibração foi construída em etanol utilizando o comprimento de 

onda máximo de absorbância em 279 nm por meio do método de adição de padrão. 

 

3.8 Equipamentos utilizados 

Para compreender as características estruturais e particularidades morfológicas 

dos compostos faz-se necessário a utilização de técnicas de caracterização por meio de 

diferentes métodos de análise, tais como: 

 

3.8.1 Análise térmica simultânea  

Analisador termogravimétrico simultâneo Seiko (TG/DTG/DTA), modelo 6300, 

operando com taxa de aquecimento 10 °C/min, de 30 °C a 1200 °C para o nitrato de cobre, 

de 30 °C a 700 °C para o gel de óxido de cobre, de 30 oC a 1000 oC para o precursor 

heptamolibdato de amônia, todos em atmosfera dinâmica de ar comprimido (fluxo de 200 

mL min-1). As amostras foram condicionadas em cadinho de alumina. As medidas foram 

realizadas na Unicentro/CIMPE. 

 

3.8.2 Difratometria de raios X  

Difratômetro D2 Phaser da Bruker, com ânodo de cobre, λ=1,54 Å, referente à 

linha de emissão Cu Kα, varredura de 2θ cobrindo a faixa entre 30º e 80° para o óxido de 

cobre e entre 10º e 70º para os óxidos de molibdênio, passo de 0,05 por segundo, com 

detector de alta performance LYNXEYE. As medidas foram realizadas na 

Unicentro/CIMPE. 

 



41 
  

 
 

3.8.3 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho  

Espectros vibracionais na região do infravermelho (FTIR), utilizando um 

equipamento Nicolet, modelo FTIR-200 com resolução de 4,0 cm-1, usando pastilhas de 

KBr, 32 varreduras. As medidas foram realizadas na UEPG. 

 

3.8.4 Espectroscopia Raman 

Espectros Raman foram registrados usando um microscópio confocal Raman 

WITec 300R Alpha equipado com um laser de Ar 532 nm. As medidas foram realizadas 

na USP. 

 

3.8.5 Análise morfológica  

Microscópio eletrônico de varredura VEGA3 da TESCAN, com detector SE, 

filamento de tungstênio a 20 kV e WD de 1 mm. A amostra de CuO foi metalizada com 

ouro pelo método de sputtering. As medidas foram realizadas na Unicentro. As imagens 

para CuO α-MoO3 foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM 

7401F (FEG). As medidas foram obtidas na USP. 
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CAPÍTULO 4 

Caracterização e Aplicação do CuO: 

Discussão dos Resultados  
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Neste capítulo, será apresentado a síntese e caracterização do CuO e sua aplicação 

como modificador de CPE para determinação de E2 em amostras de urina e manteiga. Os 

resultados deste capítulo foram publicados no Journal of Solid State Electrochemistry sob 

o título de “Voltammetric determination of 17β-estradiol in human urine and buttermilk 

samples using a simple copper(II) oxide-modified carbon paste electrode”. 

A primeira caracterização realizada foi análise térmica do precursor nitrato de 

cobre para definir a temperatura de calcinação do gel de cobre sintetizado. Uma vez que 

por meio desta técnica, permite-se definir as temperaturas que ocorrem as degradações 

térmicas e transições de fase do material em análise. Após o estudo das curvas 

termogravimétricas, foi estabelecida a temperatura de calcinação do gel de cobre em 700 

ºC. 

 

4.1 Análise térmica simultânea  

Na Figura 5 observam-se os eventos térmicos do nitrato de cobre trihidratado. A 

perda de massa de 51% entre as temperaturas de 30 ºC e 220 oC é atribuída a saída de 

água, na faixa situada entre 220 ºC e 250 ºC a perda de massa de 14,8% é referente tanto 

a perda de água de hidratação como a decomposição do íon nitrato. Em ambas as perdas 

de massa, nas temperaturas de 117 ºC e 243 ºC, picos endotérmicos aparecem nas curvas 

DTG e DTA, demonstrando tratar-se de eventos em que há absorção de energia no 

processo. Acima de 250 ºC até 1020 ºC as curvas termogravimétricas TG e DTG 

permanecem lineares, com perda de massa de 3% referente a cristalização do CuO. 

Apenas em 1020 ºC há o aparecimento de um evento endotérmico que é percebido 

também na curva DTG, indicando a formação de uma fase eutética entre CuO e óxido de 

cobre I (Cu2O), além de fusão do Cu2O formado durante o processo de oxidação 

(ASLANI et al., 2010), a perda de massa durante este processo é 2,1%. Ao final da análise 

térmica, a perda de massa total foi de 70,9%. Aquecimento a temperaturas superiores a 

800 oC, converte CuO em Cu2O, de acordo com a seguinte reação (Equação 1):   

 

4CuO(s)  2Cu2O(s) + O2(g)         Equação 1 

 

Como na temperatura de 700 ºC não aparecem eventos térmicos, foi determinada 

esta temperatura para a calcinação do gel para obtenção de uma maior cristalinidade do 

CuO. Este gel foi obtido a partir de nitrato de cobre trihidratado, ácido cítrico e 

etilenoglicol com temperatura controlada entre 80 oC – 90 oC utilizando o método Pechini, 
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um material viscoso de coloração azul, como descrito na seção 3.2. Acima de 1020 ºC foi 

observada a formação de Cu2O e posteriormente sua fusão. 

 

Figura 5.  Curva de análise térmica simultânea (TG/DTG/DTA) do nitrato de cobre trihidratado. Atmosfera 

dinâmica de ar comprimido (fluxo de 200 mL min-1).  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A análise térmica do gel foi feita de 25 ºC até a temperatura de 700 ºC, temperatura 

definida previamente a partir do precursor, correspondendo a Figura 6. A perda de massa 

total foi de 86,4%. Inicialmente a perda de 17,7% entre 30 ºC e 130 ºC refere-se a saída 

de água, acima de 130 ºC até 410 ºC a perda de  massa 68,5%, pode ser  atribuído a perda 

de água de cristalização, bem como à oxidação da matéria orgânica e saída do íon nitrato, 

tratando-se todos de eventos exotérmicos na curva DTA, em que há liberação de energia, 

Dessa forma, quando o gel é aquecido acima da temperatura de 300 ºC ocorre sua 

expansão, devido à decomposição térmica da matéria orgânica em que há o 

aprisionamento dos gases CO e CO2 na sua estrutura. Acima de 410 ºC as curvas 

termogravimétricas permanecem lineares, mas há uma pequena perda de massa de 0,2% 

referente a cristalização do CuO formado.  
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Figura 6. Curva de análise térmica simultânea (TG/DTG/DTA) do gel. Atmosfera dinâmica de ar 

comprimido (fluxo de 200 mL min-1).  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

4.2 Caracterização estrutural  

Após análise térmica, o pó obtido em 700 oC de CuO foi analisado pela técnica de 

difratometria de raios X (DRX) para obter informações estruturais do CuO, como 

cristalinidade e indexar as fases presentes no óxido sintetizado. A composição de fase e 

a estrutura da amostra foi obtida por meio de difração em pó. Picos finos, estreitos e 

intensos são observados na Figura 7, sugerindo que CuO possui alta cristalinidade 

(88,9%) e pureza. 
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Figura 7. Difratograma de raios X do CuO.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Não foram encontrados picos de fases secundárias na amostra, devido a 

temperatura de calcinação, em temperaturas acima de 250 oC o precursor nitrato foi 

totalmente removido, confirmando a completa conversão do gel em CuO. Assim foi 

possível indexar a fase tenorita monoclínica do CuO por meio da carta cristalográfica 

encontrada (PDF no 01-073-6023), CuO ocorre na natureza como o mineral tenorita, um 

sólido insolúvel preto. No difratograma da Figura 7 são indicados os respectivos índices 

(hkl) dos planos cristalinos correspondentes. Os picos proeminentes no ângulo de difração 

(2θ) 35,46o, 38,70o e 48,78o são referentes aos planos (-111), (111) e (-202) da rede de 

difração do CuO monoclínico. O grupo espacial relatado é C2/c com parâmetros de rede 

a = 4,683 Å, b = 3,422 Å e c = 5,128 Å (LUGO-RUELAS et al., 2015).  

 

4.3 Análise espectroscópica no infravermelho 

A Figura 8 apresenta o espectro no infravermelho (FTIR) na região de 400-1200 

cm-1 do CuO, as bandas presentes na região compreendida entre 400-850 cm-1 (418, 458, 

518, 578 e 668 cm-1) estão relacionadas com as vibrações das ligações Cu-O na estrutura 

do CuO. As bandas em 578 (Bu), 518 (Bu) e 458 cm-1 (Au) são termos espectroscópicos 

do estiramento da ligação do Cu-O da estrutura cristalina monoclínica do CuO (JAN et 

al., 2015; MAGESHWARI; SATHYAMOORTHY, 2013). Estas bandas aparecem em 
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virtude da fase monoclínica do CuO, em concordância com os dados obtidos de DRX, 

previamente discutidos.  

 

Figura 8. Espectro no infravermelho do CuO.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

4.4 Análise espectroscópica  

A espectroscopia Raman é amplamente utilizada para investigar as propriedades 

estruturais dos materiais. Ela pode facilmente detectar as possíveis fases secundárias de 

impurezas que não podem ser detectadas por DRX. Devido à simetria do CuO, apenas 

vibrações do átomo de oxigênio contribuem para os modos vibracionais no espectro 

Raman, assim, os átomos de cobre são estacionários para estes três modos (Ag e 2Bg) 

(CHAND; GAUR; KUMAR, 2013). A banda em 292 cm-1 pertence ao modo Ag e as 

bandas em 338 e 630 cm-1 (Figura 9) são atribuídas ao modo Bg do CuO (GANGA; 

SANTHOSH, 2013), confirmando que as três bandas observadas correspondem de fato a 

três modos ativos Raman. As bandas em 133 cm-1 e 216 cm-1 sugerem a presença de Cu2O 

que não foram detectadas por DRX, demonstrando que neste caso a técnica Raman é mais 

sensível quando comparada a difração de raios X. Nenhuma outra fase foi detectada, 

sendo consistente com os resultados de DRX (SHINDE et al., 2016). Entretanto, mesmo 

com a presença de traços de Cu2O, o espectro Raman confirma que o óxido obtido é 

cristalino nas condições experimentais utilizadas e pertence ao CuO monoclínico. 
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Figura 9. Espectro Raman do CuO.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

4.5 Análise morfológica  

Partículas esféricas agregadas são observadas nas imagens de MEV (Figura 10), 

devido ao fato de que este tipo de partículas tende a se agregar buscando estabilização, 

sendo uma forma de enovelamento das partículas. As estruturas agregadas são 

normalmente observadas na maior parte dos métodos de síntese (ANANTH et al., 2015).  

 

Figura 10. Micrografia do CuO. Aumento de 50000x e 10000x respectivamente.  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2014/2015). 
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4.6 Aplicação do CuO como modificador de eletrodo de pasta de carbono 

Após a síntese e caracterização do CuO, inicaram-se os estudos de sua aplicação 

como modificador de eletrodo para detecção de moléculas orgânicas (2,4,6-triclorofenol, 

hidroquinona e ácido ascórbico). A primeira modificação testada foi através da dispersão 

do CuO em isopropanol por meio de ultrassom para modificação de GCE pelo método 

drop coating. Entretanto, a superfície do eletrodo modificado por esta técnica não se 

mostrou homogênea e reprodutível, uma vez que o filme se desprendia da superfície do 

GCE após poucas varreduras utilizando CV, fazendo com que outra forma de modificação 

de eletrodo fosse testada.  Ao modificar o CPE com CuO e testá-lo como sensor para o 

E2, obteve-se reprodutibilidade e sucesso com o estudo. Nas próximas sessões serão 

mostrados o estudo de aplicação do CuO como modificador de CPE para detecção de E2. 

 

4.7 Aplicação do CuO como modificador de eletrodo de pasta de carbono para 

detecção de E2 

Com o objetivo de identificar a presença de processos referentes à redução e/ou 

oxidação de E2 sobre superfície de CuO/CPE e o CPE, foram realizadas varreduras de 

potenciais por CV (Figura 11), de modo que a influência do CuO sobre a resposta dos 

eletrodos frente ao analito fosse verificada. Para isso, empregou-se 33,33 μmol L1 de E2 

em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 8,0) ν = 100 mV s1 em uma janela de 

potencial entre 0,0 e +0,8 V. 
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Figura 11. Voltamogramas cíclicos obtidos para (a) CuO/CPE em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 

(pH 8,0) na ausência e na presença 33,33 μmol L-1 E2 (b) CPE e (c) CuO/CPE em tampão Britton-Robinson 

0,1 mol L-1 (pH 8,0. ν = 100 mV s1).  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como esperado, não foram observados picos na ausência de E2 para o sensor 

CuO/CPE (curva a). Em contrapartida, na presença de 33,33 μmol L-1 E2, um pico de 

oxidação foi observado em +0,581 V com uma corrente anódica (ipa) de 0,427 μA para o 

CPE (curva b), enquanto que para o sensor CuO/CPE (curva c), um pico de potencial 

oxidação (Epo) foi observado em um potencial menos positivo (+0,523 V) e a corrente foi 

1,13 μA. Os voltamogramas cíclicos são característicos de uma reação 

eletroquimicamente irreversível mostrando apenas um pico de oxidação. Esses dados 

demonstram claramente que o CuO aumentou a atividade catalítica do CPE em relação à 

oxidação de E2. Tal comportamento pode ser explicado da seguinte forma: a difusão de 

E2 para a superfície do eletrodo foi promovido pela presença de CuO no CPE, devido ao 

aumento da área superficial do eletrodo. Permitindo o aumento da frequência de contato 

entre as moléculas de E2 com a superfície do eletrodo, promovido pelo aumento da 

difusão de E2 para a superfície do CuO/CPE, causando o aumento da ipa e deslocando o 

Epo para valores menos positivos.  

Utilizando CV para estudos qualitativos da determinação de E2, observou-se que 

os valores de ipa do E2 diminuíram significativamente com o número de ciclos sucessivos, 

conforme apresenta a Figura 12, refletindo a gradual saturação da superfície do eletrodo. 
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Portanto, os resultados apresentados posteriormente referem-se à utilização do primeiro 

ciclo, optando-se por limpeza mecânica do eletrodo entre cada medida, como descrito na 

seção 3.5. 

 

Figura 12. Voltamogramas cíclicos sucessivos obtidos para o CuO/CPE em solução tampão Britton 

Robinson 0,1 mol L−1 (pH 8,0): (a) 1o ciclo, (b) 2o ciclo e (c) 3o ciclo na presença de 33,33 μmol L1 E2. 

ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.8 Estudo da composição do eletrodo de pasta de carbono 

Como a concentração de CuO no CPE afeta significativamente o desempenho do 

sensor CuO/CPE, foi avaliado o efeito da porcentagem de 10 a 40% (m/m) de CuO na 

resposta do sensor (Figura 13), com o objetivo de otimizar o desempenho do sensor e 

dessa forma obter a melhor resposta para a oxidação de E2. Observou-se que a corrente 

obtida pelo CV para a oxidação de 33,33 μmol L-1 E2 em 0,1 mol L-1 de solução tampão 

Britton-Robinson (pH 8,0) no sensor CuO/CPE atingiu o valor máximo com 25% de CuO 

na pasta, com uma boa resolução de pico voltamétrico. Acima deste valor, a resposta foi 

menor e apresentou baixa reprodutibilidade dos voltamogramas, devido ao aumento da 

resistividade do eletrodo. Assim, a porcentagem de CuO escolhida para a construção do 

sensor CuO/CPE foi de 25% para estudos posteriores, por conciliar o melhor perfil 

voltamétrico e maior sensibilidade analítica 
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Figura 13.  Voltamogramas cíclicos obtidos para CuO/EPC com (a) 10% de CuO (b) 20% de CuO (c) 

25% de CuO (d) 30% de CuO (e) 40% de CuO em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 8,0) na 

presença de 33,33 μmol L-1 de E2. ν = 100 mV s-1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.9 Comportamento do eletrodo de pasta de carbono modificado com óxido de cobre 

(CuO/CPE) quando o pH do eletrólito suporte foi variado 

A escolha dos parâmetros experimentais adequados consiste na etapa inicial e 

fundamental para o desenvolvimento de metodologias de análise. Dentre os parâmetros 

experimentais, a concentração hidrogeniônica do meio e o eletrólito de suporte são os 

primeiros a serem investigados, uma vez que o comportamento da molécula estudada 

pode ser influenciado pelo meio em que se encontra (AGOSTINHO et al., 2004). O 

comportamento eletroquímico foi avaliado no intervalo de pH de 2,0 a 12,0, utilizando 

tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 na ausência de E2 em uma faixa de potencial 

compreendida entre 0,0 V a 1,0 V a uma velocidade de varredura de 100 mV s-1. A Figura 

14 exibe os voltamogramas obtidos para CuO/CPE em diferentes valores de pH. Nos 

voltamogramas obtidos nos pH 2, 4 e 6 há o aparecimento de um pico de oxidação em 

aproximadamente + 0,4 V e um pico de redução em -0,3 V referente ao processo redox 

do CuO, representado pela seguinte reação (Equação 2) (MUJTABA; JANJUA, 2016):  

 

Cu2+ + 2e- ↔ Cu0   Equação 2 
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Em valores de pH alcalinos (8, 10, 12) não ocorre o aparecimento deste par redox. 

Portanto, fez-se a escolha de pH básicos para dar continuidade aos estudos com a inserção 

do E2. 

 

Figura 14. Estudo do pH para o sensor CuO/CPE em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1: 

Voltamogramas cíclicos obtidos em (a) pH 2,0; (b) pH 4,0; (c) pH 6,0; (d) pH 8,0; (e) pH 10,0; (f) pH 

12,0. ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.10 Influência da variação do pH na oxidação do E2 utilizando o CuO/CPE 

A Figura 15A mostra os voltamogramas cíclicos para 66,66 μmol L-1 de E2 em 

0,1 mol L-1 solução tampão Britton-Robinson entre pH 8,0 e 12, pois não é observado a 

presença dos picos redox relativos ao CuO. A resposta da corrente como mostrado na 

Figura 15B, aumentou no pH 8,0 para pH 9,0 e depois diminuiu até pH 12,0. Pode-se 

observar que em pH 9,0 foi obtida a maior corrente e definição de pico, por isso foi 

escolhido como o pH ideal para experiências subsequentes. 

A Figura 15C mostra que o pH da solução tem uma influência significativa no 

Epo de E2. Nota-se que Epo deslocou-se para potenciais menos positivos com o aumento 

no pH da solução, característico de reações em que prótons participam. A análise da 

dependência do Epo na solução forneceu informações sobre o mecanismo de 

eletrooxidação do E2. A equação de regressão linear pode ser expressa como Epo/V = 1,01 

- 0,061pH com valor de coeficiente angular da reta obtida de - 61 mV pH-1. De acordo 

com a equação de Nernst, para reações reversíveis dependente do pH, a inclinação de Epo 



54 
  

 
 

× pH é de -59,2 mV pH-1 quando um número igual de prótons e elétrons estão envolvidos 

na reação de oxidação. O valor encontrado concorda com o relatado por outros autores 

(HAMID; ESKICIOGLU, 2012; LAHCEN et al., 2017), em que a eletro-oxidação deste 

hormônio envolve a transferência de um elétron e de um próton. 

 

Figura 15.  Estudo do pH para o sensor CuO/CPE na presença de 66,66 μmol L1 E2 em tampão Britton-

Robinson 0,1 mol L1: Voltamogramas cíclicos obtidos em (A) (a) pH 8,0; (b) pH 9,0; (c) pH 10,0; (d) 

pH 11,0; (e) pH 12,0. Variação do (B) ipa  (C) Epo  em função do pH. ν= 100 mV s1.  

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.11 Estudo da variação do eletrólito suporte 

A Figura 16 apresenta o comportamento voltamétrico do CuO/CPE investigado, 

utilizando dois eletrólitos suporte H3BO3/KCl, NaOH (curva a) e Britton-Robinson (curva 

b). Em ambas as soluções de eletrólito suporte foi verificado a presença de pico 

voltamétrico bem definido, indicando que não há diferença na transferência de elétrons 

entre a solução e o CuO/CPE, que pode ser atribuído a resistividade do material 

constituinte do eletrodo. Observou-se um pequeno deslocamento de Epo para o tampão 
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H3BO3/KCl, NaOH, em relação a ipa, uma maior intensidade de corrente foi obtida quando 

o Britton-Robinson foi empregado. Dessa forma, o tampão Britton-Robinson foi definido 

como eletrólito suporte para o desenvolvimento do presente trabalho.   

 

Figura 16.  Estudo do eletrólito suporte para o sensor CuO/CPE na presença de 66,66 μmol L1 E2 em 

diferentes eletrólitos suportes: (a) tampão H3BO3/KCl,NaOH e (b) tampão Britton-Robinson. Todos os 

eletrólitos suporte estão na concentração de 0,1 mol L1 (pH 9,0). ν  = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.12 Influência da velocidade de varredura 

Os voltamogramas cíclicos da Figura 17A exibem o comportamento 

eletroquímico do E2 em diferentes velocidades de varredura no intervalo de 20 a 250 mV 

s1, variando-se o potencial de 0,0 a +0,8 V e voltando para 0,0 V para completar o ciclo. 

Os voltamogramas apresentados mostraram que há um aumento de ipa com o aumento da 

velocidade de varredura do potencial. É possível observar também que a medida que se 

aumenta a velocidade de varredura, os valores de Epo deslocaram para valores mais 

positivos, o que de acordo com a literatura é esperado para processos irreversíveis 

(BARD; FAULKNER, 2001). De acordo com a Teoria de Laviron (LAVIRON, 1979), 

existe uma relação linear entre Epo e ln v de acordo com a Equação 3: 

 

Epo = (
𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
) . ln (

𝑅𝑇𝐾𝑓

𝛼𝑛𝐹
) −  (

𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
) ln 𝜈  Equação 3 
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Onde R é a constante universal dos gases (8.314 J mol-1 K-1), T a temperatura em 

(K), α é o coeficiente de transferência eletrônica (0,5 para processos irreversíveis), n é o 

número de mols de elétrons transferidos, e F a constante de Faraday (96,480 C mol-1). 

 

Figura 17.  Estudo da velocidade de varredura para o sensor CuO/CPE na presença de 66,66 μmol L1 

E2 em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0): (A) Voltamogramas cíclicos nas velocidades: (a) 

20 mV s 1; (b) 40 mV s1; (c) 60 mV s1; (d) 80 mV s1; (e) 100 mV s1; (f) 150 mV s 1; (g) 200 mV 

s1; (h) 250 mV s1; (B) gráfico Epo vs. ln ν; (C) gráfico log ipa vs. log ν  

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Assim, por meio do gráfico de Epo em função de ln ν, observa-se uma relação 

linear de acordo com a equação Epo/ V = 0,247 + 0,048 ln ν, como mostrado na Figura 

17B. Com base na inclinação desse gráfico (0,048), foi possível determinar o número de 

mols de elétrons (n) envolvidos na oxidação de E2 no eletrodo modificado proposto 

utilizando a Equação 3. O número de elétrons calculado foi aproximadamente 1,0, 

significando que um elétron está envolvido no mecanismo de oxidação E2, atribuído a 

oxidação do grupo hidroxila presente no anel aromático na molécula de E2, envolvendo 

1e-/1H+ para dar o grupo cetona correspondente (MORAES, et al., 2015), como observa-
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se na Figura 18. Valor este que também foi relatado por outros autores (JANEGITZ, et 

al., 2014; MORAES, et al., 2015).  

 

Figura 18.  Esquema do processo de oxidação do E2 no CuO/CPE de acordo com os dados obtidos.  

 

 

A natureza do transporte de massa que governa o processo de oxidação da 

molécula de E2 pode ser conhecida pela relação existente entre log ipa versus log νOs 

valores de ipa aumentaram com o aumento da velocidade como mostra a Figura 17C. O 

coeficiente angular do gráfico de log ipa versus log νobtido foi de 0,768, confirmando 

que a etapa limitante de velocidade da reação é um processo controlado por uma mistura 

de difusão e adsorção (BARD; FAULKNER, 2001).  

A partir dos dados sobre a influência do pH da célula eletroquímica e a velocidade 

de variação de potencial sobre o comportamento eletroquímico do E2 em CuO/CPE, foi 

possível fazer algumas suposições a respeito do seu mecanismo de oxidação. O 

mecanismo para a oxidação eletroquímica do E2 segue a oxidação típica de compostos 

fenólicos tendo apenas um grupo hidroxila na sua estrutura (MANJUNATHA et al., 

2017). Apresentando um pico de oxidação e as características de um processo 

eletroquímico irreversível. 

 

4.13 Seleção da técnica de trabalho  

Após o estudo do comportamento eletroquímico da oxidação do E2, foram 

investigadas diferentes técnicas eletroanalíticas com o intuito de estimar a magnitude do 

sinal eletroanalítico. As respostas foram avaliadas por três diferentes técnicas: voltametria 

de varredura linear (do inglês, linear sweep voltammetry - LSV), DPV e SWV. Para isso, 

os parâmetros de cada técnica foram ajustados de tal forma que todos obtivessem a mesma 

velocidade de varredura durante todas as medidas. 

A seguir na Figura 19 são apresentados os voltamogramas obtidos utilizando cada 

uma das três técnicas. Observa-se que SWV é a técnica mais sensível, pois apresenta 
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maior corrente de pico comparada as outras técnicas com a mesma concentração de E2. 

Portanto, a etapa seguinte consistiu da otimização dos parâmetros da SWV. 

 

Figura 19.  Voltamogramas para o sensor CuO/CPE na presença de 0,20 μmol L1 E2 em tampão 

Britton- Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0): (a) LSV, (b) DPV, (c) SWV. ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.14 Otimização dos parâmetros da voltametria de onda quadrada  

A SWV foi utilizada para o desenvolvimento de metodologia analítica. 

Inicialmente fez-se a otimização dos parâmetros como frequência (f), amplitude de pulso 

de potencial (a) e incremento de varredura de potencial (ΔEs), que influenciam na resposta 

voltamétrica, para na sequência desenvolver um procedimento analítico com maior 

sensibilidade. Para escolher as melhores condições, observou-se a que teve melhor 

definição voltamétrica e resposta de corrente.  

O estudo de otimização dos parâmetros de SWV foi realizado em triplicata em 

uma solução de E2 0,10 μmol L-1 em eletrólito suporte Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 

9,0). Os intervalos estudados foram 10 – 100 Hz para a f, 10 – 100 mV para a a e 1 – 10 

mV para ΔEs, como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2. Otimização dos parâmetros experimentais para CuO/CPE por SWV.  

Parâmetro Faixa Valor otimizado 

Frequência (Hz) 10 - 100 50 

Amplitude (mV) 10 - 100 50 

Incremento (mV) 1 - 10 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.15 Construção da curva de calibração  

Após a otimização das condições experimentais e com o intuito de avaliar a 

possível aplicação do CuO/CPE como sensor eletroquímico para detecção de E2, 

alíquotas consecutivas de uma solução de E2 foram adicionadas ao eletrólito suporte 

(tampão Britton– Robinson, pH 9,0) nas condições otimizadas, dessa forma, a 

concentração na célula eletroquímica foi variada. A Figura 20A apresenta os 

voltamogramas para diferentes concentrações de E2. 

Observa-se um pico bem definido em 0,45 V, em que sua intensidade de corrente 

aumenta proporcionalmente com o aumento da concentração de E2 no intervalo de 0,06 

a 0,8 μmol L-1 (Figura 20B). 

 

Figura 20. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no sensor CuO/CPE para E2: (a) branco, (b) 

0,06 μmol L1, (c) 0,10μmol L1, (d) 0,13μmol L1, (e) 0,20μmol L1, (f) 0,30μmol L1, (g) 0,40μmol 

L1, (h) 0,50μmol L1, (i) 0,60μmol L1, (j) 0,70μmol L1, (k) 0,80μmol L1. (B) Curva de calibração. 

Condições experimentais: f = 50 Hz, a = 50mV, ΔEs = 1mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 

9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A equação da regressão linear obtida foi ipc/μA = -0,04 + 3,41 [E2] / μmol L-1 com 

coeficiente de correlação (R2) igual a 0,998. Ao analisar R2 pode-se avaliar a linearidade 



60 
  

 
 

da curva obtida, como o valor de R2 foi próximo a 1 concluindo que os resultados obtidos 

apresentam um bom ajuste linear. 

O limite de detecção (LD) é definido como a menor concentração de analito que 

pode ser detectada em uma amostra, sem necessariamente podendo ser quantificado. O 

limite de quantificação (LQ) representa a mais baixa concentração de analito que pode 

ser detectada e quantificada com níveis aceitáveis de confiabilidade (RIBANI et al., 

2004). 

O LD e LQ foram calculados por: 

LD = 3,3 
DP

𝑎
       Equação 4 

LQ = 10
DP

𝑎
         Equação 5 

 

Em que DP é o desvio padrão do coeficiente linear e a o coeficiente angular da 

curva de calibração. Os valores encontrados para LD e LQ foram 0,021 μmol L-1 e 0,064 

μmol L-1 respectivamente.  

A precisão das medidas foi avaliada por meio de estudos de repetibilidade intra e 

inter dias. Os estudos de repetibilidade intra e inter dias foram realizadas empregando 

soluções de E2 0,10 μmol L-1 em solução tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0) 

nos mesmos parâmetros de SWV otimizados para o método. 

Para o estudo de repetibilidade intra dias foram realizadas dez medidas 

voltamétricas consecutivas (n = 10) no mesmo equipamento e com o menor espaço de 

tempo possível, salientando que em cada medida a superfície do eletrodo foi renovada. 

Com um desvio padrão relativo (DPR) de 2,73%, indicando boa precisão entre as 

respostas obtidas com o sensor. Para o estudo de repetibilidade inter dias a resposta do 

sensor foi avaliada por meio de dez medidas, em dias consecutivos, com diferentes 

soluções de E2, sendo a superfície do eletrodo renovada, também, a cada medida, 

utilizando as mesmas condições experimentais anteriores, com um valor de DPR de 

6,73% (n = 10). Os baixos valores de DPR indicam o alto grau de precisão dos dados 

obtidos quando o CuO/CPE é usado para determinar E2. As características analíticas 

extraídas da curva de calibração e os ensaios de repetibilidade são mostrados na Tabela 

3. 
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Tabela 3. Parâmetros analíticos da curva de calibração para E2 usando CuO/CPE.  

Parâmetro analítico Valor 

Potencial de Pico (V) 0,45 

Faixa Linear (μmol L-1) 0,06 a 0,80 

Coeficiente de correlação (R2) 0,998 

Coeficiente angular (μA L mol-1) 3,409 

DP do coeficiente angular (μA L mol-1) 0,048 

Coeficiente linear (μA) 0,045 

DP do coeficiente linear (μA) 0,022 

Limite de detecção (μmol L-1) 0,021 

Limite de quantificação (μmol L-1) 0,064 

Repetibilidade de i (intradia) % 2,73 

Repetibilidade de i (interdia) % 6,73 

aDesvio padrão relativo       bn = 10  Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para avaliar a estabilidade voltamétrica do eletrodo proposto, o eletrodo 

modificado foi armazenado em temperatura ambiente por 90 dias. O valor de ipa obtido 

após esse tempo foi de 93,5% do seu valor inicial. Os resultados obtidos indicam que o 

eletrodo desenvolvido apresenta excelente repetibilidade na determinação eletroanalítica 

de E2 e se mantém estável por um longo período de tempo. 

 

4.16 Construção da curva de calibração utilizando eletrodo de carbono vítreo e ouro 

Para fins de comparação, foram construídas curvas de calibração usando GCE 

(Figura 21) e um eletrodo de ouro (Figura 22), ambos sem modificação, nas mesmas 

condições usadas para obter a Figura 20. A equação de regressão linear obtida usando o 

GCE foi: ipa/μA = 1,90 [E2] - 0,22 (R = 0,983) e a equação de regressão linear obtida para 

o eletrodo de ouro foi: ipa/μA = 1,35 [E2] - 0,14 (R = 0,979). Os valores LD e LQ obtidos 

com o GCE foram 0,087 e 0,266 μmol L-1, respectivamente, e para o eletrodo de ouro, os 

valores correspondentes foram LD = 0,098 μmol L-1e LQ = 0,296 μmol L-1.Estes 

resultados indicam que o CuO/CPE é mais sensível que GCE e eletrodo de ouro em 

relação à determinação de E2. Além de não apresentarem uma boa linearidade em relação 

ao CuO/CPE. 
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Figura 21.  (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no GCE para E2: (a) branco, (b) 0,13 μmol 

L1, (c) 0,20 μmol L1, (d) 0,30 μmol L1, (e) 0,40 μmol L1, (f) 0,50 μmol L1, (g) 0,60 μmol L1, (h) 

0,70 μmol L1, (i) 0,80 μmol L1, (j) 0,90 μmol L1, (k) 1,0 μmol L1. (B) Curva de calibração. Condições 

experimentais: f = 50 Hz, a = 50 mV, ΔEs = 1 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Figura 22.  (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no eletrodo de ouro para E2: (a) branco, (b) 

0,13 μmol L1, (c) 0,20 μmol L1, (d) 0,30 μmol L1, (e) 0,40 μmol L1, (f) 0,50 μmol L1, (g) 0,60 μmol 

L1, (h) 0,70 μmol L1, (i) 0,80 μmol L1, (j) 0,90 μmol L1, (k) 1,0 μmol L1. (B) Curva de calibração. 

Condições experimentais: f = 50 Hz, a = 50 mV, ΔEs = 1mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 

9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A Tabela 4 compara o desempenho do eletrodo modificado nesse trabalho com o 

de vários eletrodos modificados relatados na literatura para determinação de E2. Pode-se 

observar que as características analíticas do sensor CuO/CPE são melhores quando 

comparados com os outros eletrodos modificados. Os vários eletrodos listados na Tabela 

4 são eletrodos modificados com materiais nanoparticulados ou biossensores complexos 

associados com procedimentos de preparação dispendiosos e caros. Por outro lado, o 

eletrodo modificado proposto neste trabalho faz uso de micropartículas CuO, sendo capaz 
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de detectar E2 em baixas concentrações e foi preparado a partir de um procedimento 

simples e barato. 

 

Tabela 4.  Performance de outros sensores na detecção de E2.  

Sensor Técnica Faixa Linear (μmol 

L-1) 

LD (μmol L-1) Referência 

RGOa–DHPb/GCE CV 0,40 – 20,00 0,077 (JANEGITZ et al. 

2014)  

BPIDSc/GCE DPV 0,10 – 10,00 0,050 (WANG; SU; FU, 

2016)  

poly(L-serine)/GCE LSV 0,10 – 30,00 0,020 (SONG; YANG; 

HU, 2008)  

PtNPsd/GCE CV 0,03 – 50,00 0,016 (YUAN et al., 

2011)  

Pte/MWNTsf/GCE SWV 0,50 – 15,00 0,180 (LIN; LI, 2006)  

CNTgNih/GCE SWV 0,50- 40,00 0,060 (LIU; WONG, 

2007)  

CuO/CPE  SWV 0,060 – 0,80 0,021 Este estudo 

aóxido reduzido de grafeno, bfosfato de dihexadecileno, c1-butil-3-[3-(N-pirrol)propil] tetrafluoroborato de 

imidazolina,  dnanopartículas de Pt,  enanocluster de Pt, fnanotubos de carbono de paredes múltiplas,  

gnanotubos de carbono, hcomplexos de Ni. Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.17 Determinação de E2 em amostras de urina e manteiga 

Com o objetivo de testar a aplicabilidade do sensor proposto, fez-se uso do sensor 

CuO/CPE para determinar E2 em amostras de urina e manteiga por meio do método de 

adição da solução padrão. As Figuras 23A e 24A mostram os voltamogramas para as 

amostras de urina e manteiga, respectivamente e as Figuras 23B e 24B exibem as curvas 

de adição de padrão. As soluções de urina e manteiga foram preparadas como descrito na 

seção 3.5 e diluídas a uma concentração inserida na faixa de trabalho da curva de 

calibração. As Figuras 23A e 24A mostram que ipa aumentou linearmente com o aumento 

da concentração de E2 e o Epo foi observado em aproximadamente +0,45V. A 

concentração determinada na amostra de urina foi 0,072 μmol L-1 e na amostra de 

manteiga foi de 0,150 μmol L-1. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos na 

quantificação realizada em triplicata de E2 nas amostras. 

Ao comparar as inclinações das curvas de adição de padrão das amostras, urina 

ipa/μA = 3,31 [E2] + 0,21 e manteiga ipa/μA = 3,10 [E2] + 0,52 com a da curva de 
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calibração, foi possível avaliar a seletividade (ausência de interferentes) do método. 

Como os valores de inclinação nas curvas das amostras encontrados (3,31 μA L μmol-1 

para a urina e 3,10 μA L μmol-1 para a manteiga) foram muito próximos a 3,40 μA L 

μmol-1(curva de calibração), indicam que o método proposto para a determinação de E2 

não apresenta interferência de componentes da matriz ao utilizar o CuO/CPE. Além disso, 

esses resultados demonstram que a concentração de E2 pode ser determinado com alta 

sensibilidade e seletividade usando o sensor CuO/CPE. 

 

Figura 23.  (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no sensor CuO/CPE após: (a) branco, (b) 

adição de 50 μL da amostra de urina, (c) 100 μL (d) 200 μL (e) 300 μL (f) 400 μL de 10,0 μmol L-1 de 

E2. (B) Curva de adição de padrão para amostra de urina. Condições experimentais: f = 50 Hz, a = 50 

mV, ΔEs = 1 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Figura 24. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no sensor CuO/CPE após: (a) branco, (b) 

adição de 200 μL da amostra de manteiga, (c) 100 μL (d) 200 μL (e) 300 μL (f) 400 μL de 10,0 μmol L-

1 de E2. (B) Curva de adição de padrão para amostra de urina e curva de calibração. Condições 

experimentais: f = 50 Hz, a = 50 mV, ΔEs = 1 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0).  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Tabela 5. Resultados obtidos para a quantificação do E2 nas amostras de urina e manteiga pelo método 

proposto utilizando o sensor CuO/CPE.  

Amostra Valor encontrado 

(μmol L-1) 

Média (μmol L-1) DPR (%) 

 0,071   

Urina 0,073 0,072 0,001 

 0,072   

 0,150   

Manteiga 0,151 0,150 0,001 

 0,149   

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Ao final, realizou-se os ensaios de recuperação para dessa forma avaliar a exatidão 

dos dados obtidos pelo sensor proposto. Define-se os ensaios de recuperação como a 

proporção da quantidade da substância de interesse presente ou adicionada no material 

teste, que é extraída e quantificada (RIBANI et al., 2004). Três adições de padrão de E2 

foram adicionados a amostra de urina e manteiga, como mostra a Tabela 6. Obteve-se 

uma recuperação na faixa entre 94% e 107% para urina e 92% e 110% para manteiga. 

Estes resultados são satisfatórios, o que demonstra uma boa exatidão nos dados obtidos 

com o sensor CuO/CPE.  

 

Tabela 6. Estudos de recuperação pelo método de adição de padrão nas amostras de urina e manteiga.  

Amostra Valor 

determinado 

(μmol L-1) 

Valor adicionado 

(μmol L-1) 

Valor encontrado 

(μmol L-1) 

Valor recuperado 

(%) 

  130,0 200,0 99 

Urina 0,072 190,0 250,0 94 

  260,0 350,0 107 

  130,0 270,0 92 

Manteiga 0,150 190,0 360,0 110 

  260,0 420,0 104 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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4.18 Conclusões  

Neste capítulo apresenta-se o estudo da caracterização e aplicação do CuO como 

sensor para E2. O CuO foi sintetizado com sucesso pelo método Pechini e caracterizado 

usando DRX, FTIR, Espectroscopia Raman, MEV e EDS. Os resultados de DRX 

indicaram que a amostra se apresenta na fase monoclínica e altamente cristalina. Os 

espectros Raman exibiram três diferentes bandas, que correspondem aos modos Ag e Bg 

do CuO. O CuO apresentou morfologia esférica com uniformidade nas distribuições de 

tamanho e forma.  

Também se descreveu e apresentou a modificação simples de um eletrodo de pasta 

de carbono com CuO e usado para a detecção de E2. O comportamento eletroquímico de 

E2 no sensor CuO/EPC foi estudado por CV, mostrando que a inserção de CuO no 

eletrodo levou a uma maior sensibilidade na detecção voltamétrica deste hormônio. O 

eletrodo proposto neste estudo apresentou um baixo limite de detecção de 0,021 μmol L-

1 e boa linearidade na faixa de concentração no intervalo de 0,06 a 0,80 μmol L-1 além de 

apresentar boa repetibilidade, estabilidade e seletividade. O sensor desenvolvido foi 

aplicado com sucesso na análise de amostras de urina e manteiga com valores satisfatórios 

de recuperação (92-110%). 

O sensor de CuO/CPE proposto oferece certas vantagens sobre eletrodos 

convencionais apara a determinação de E2, como facilidade de fabricação, alta atividade 

eletroquímica, simplicidade e baixo custo. Os resultados aqui relatados demonstram que 

o CuO oferece bom potencial de aplicação quando comparado com outros eletrodos 

modificados publicados na literatura. 
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CAPÍTULO 5 

Caracterização e Aplicação do α-MoO3: 

Discussão dos Resultados  
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Neste capítulo será apresentado as condições de síntese, caracterização e aplicação 

do α-MoO3. As técnicas de caracterização foram utilizadas para obtenção de informações 

sobre a estrutura e morfologia dos óxidos sintetizados para posterior aplicação como 

modificador de CPE para determinação de BPA. 

Inicialmente, a principal diferença observada nos óxidos sintetizados, foi a 

diferença de coloração entre eles. Como descrito na seção 3.3, realizou-se um estudo de 

concentração entre os precursores (Mo6+:ácido cítrico, ácido cítrico:etilenoglicol) e 

temperatura de calcinação. Dessa forma, se obteve seis óxidos, três calcinados em 500 oC 

e três em 600 oC. Os óxidos calcinados em 500 ºC são opacos e em a 600 ºC apresentam 

aspecto brilhoso, com nuances de coloração entre cinza e verde claro. A Figura 25 

apresenta os óxidos após calcinação. 

Como realizado com a síntese do CuO, a primeira técnica de caracterização 

efetuada é a análise térmica do precursor heptamolibdato de amônio, para dessa forma 

determinar a temperatura de calcinação dos géis precursores para obtenção dos óxidos. 

Todos os óxidos inicialmente foram calcinados em 300 oC, porém nesta temperatura ainda 

sobrou vestígios de matéria orgânica presente nos óxidos, devido a presença de fuligem 

nas amostras. Portanto, após a análise térmica, foi determinado que temperaturas 

superiores eram necessárias para calcinação do gel, haja vista, que em 300 oC ainda não 

havia ocorrido a formação de α-MoO3, como será discutido a seguir. 

 

Figura 25.  Imagens dos α-MoO3 sintetizados: (a) 1α-MoO3_600 (b) 2α-MoO3_600 (c) 3α-MoO3_600 

(d) 1α-MoO3_500 (e) 2α-MoO3_500 (f) 3α-MoO3_500.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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5.1 Análise Térmica  

A Figura 26 exibe as curvas termogravimétricas TG/DTG/DTA entre a 

temperatura de 40-1000 oC do precursor heptamolibdato de amônio. De acordo com a 

curva TG, nas temperaturas de 20-400 °C, a perda de massa é próxima a 50,0%. No 

aquecimento até 100 °C perde-se água do precursor, pois este é tetrahidratado, em 

seguida, a massa diminui uniformemente até temperatura de 308 °C, a curva de DTA 

mostra dois grandes efeitos endotérmicos: 135 °C e 305 °C, referentes a decomposição 

da amônia no processo de aquecimento da amostra (VALMALETTE et al., 1997). Entre 

de 400 oC e 750 oC não aparecem picos, sugerindo que ocorre a formação do α-MoO3 

(CHITHAMBARARAJ; BOSE, 2011). 

O pico em aproximadamente 767 oC, corresponde a sublimação do α-MoO3, de 

acordo com a literatura a sublimação de óxidos de molibdênio ocorre na faixa de 700-

1100 oC (SUI et al., 2015), observa-se que há uma grande perda de massa, acompanhada 

de evento endotérmico na curva DTA. 

A proposta de decomposição para o heptamolibdato de amônio segue as etapas a 

seguir, um estudo proposto por Valmalette e colaboradores (1997): 

 

95–150 ºC: (NH4)6Mo7O24.4H2O (NH4)4Mo7O23.2H2O + 3H2O + 2NH3 Equação 6 

190–275 ºC: (NH4)4Mo7O23.2H2O (NH4)2Mo7O22.2H2O + H2O + 2NH3 Equação 7 

267–325 ºC: (NH4)2Mo7O22.2H2O 7MoO3 + 3H2O + 2NH3                     Equação 8 

 

Com base na análise TG/DTG/DTA do precursor heptamolibdato de amônio foi 

possível determinar a temperatura ideal para calcinação dos materiais preparados e obter 

MoO3. Estes resultados mostraram que em temperaturas iguais ou superior a 500 oC 

ocorre a total decomposição do precursor. Portanto, as temperaturas escolhidas para 

calcinação foram 500 oC e 600oC.  
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Figura 26.   Curva de análise térmica simultânea (TG/DTG/DTA) do precursor heptamolibdato de 

amônia. Atmosfera dinâmica de ar comprimido (fluxo de 200 mL min-1).  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

5.2 Análise estrutural  

Difração de raios X fornecem informações sobre estruturas e fases dos materiais. 

Por meio de sínteses diferentes se obteve estruturas distintas para o MoO3, os DRX dos 

óxidos de molibdênio são apresentados na Figura 27. A ausência de picos de outras fases 

indica o elevado grau de pureza dos óxidos, além de apresentarem alta cristalinidade. 

Todos os picos de difração foram atribuídos a fase ortorrômbica α-MoO3 (grupo espacial 

Pbnm). Para 1α-MoO3 _500, 2α-MoO_500, 1α-MoO3_600 e 2α-MoO3_600 as estruturas 

cristalinas foram indexadas de acordo com a carta cristalográfica PDF no 00-005-0508 

correspondendo a fase α-MoO3, com parâmetros de rede a = 3,962 Å, b = 13,858 Å e c = 

3,697 Å. Quando os picos de difração em 2θ = 12,8o, 25,7o e 39o, que correspondem 

respectivamente aos planos hkl (020), (040) e (060), são de forte intensidade, sugere-se 

que houve um crescimento isotrópico do MoO3 ao longo do eixo b (ZENG et al., 2013). 

Quando o MoO3 tem estrutura ortorrômbica, é composto de MoO6 octaédricos altamente 

distorcidos com arestas na direção (001) que estão interligados com os cantos (100) e 

conduzem à estrutura planar chamada de camada dupla (VIDYA; SOLOMON; 

THOMAS, 2015; ALIZADEH; HASSANZADEH-TABRIZI, 2015). Cada uma dessas 

camadas duplas estão dispostas em zigue-zague e ligadas em conjunto por forças fracas 
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de Van der Waals na direção vertical, fazendo com que o cristal tenha um crescimento 

preferencial ao longo da direção horizontal (VIDYA; SOLOMON; THOMAS, 2015).  

Os óxidos 3α-MoO3_500 e 3α-MoO3_600, são mais próximos da estrutura do 

óxido comercial, devido os picos de difração de maior intensidade serem (101), (400) e 

(210) correspondendo a 2θ = 23,5o, 25,8o e 27,5o. As estruturas cristalinas foram 

indexadas por meio da carta cristalográfica PDF no 00-001-0706 que também 

corresponde ao α-MoO3, com parâmetros de rede a = 3,954 Å, b = 13,825 Å e c = 3,694 

Å.  
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Figura 27. Difratograma de raios X do α-MoO3: (a) calcinado a 500 oC; (b) calcinado a 600 oC.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Como a fase ortorrômbica α-MoO3 tem estrutura em camadas, ela é construída por 

cadeias de tetraedros de MoO4 ligados pelo compartilhamento de dois átomos de oxigênio 

no canto da estrutura, sendo estes vizinhos a dois tetraedros de MoO4 em direção ao eixo 

c, na direção (010), com as interações de Van der Waals levando a uma estrutura 

bidimensional do α-MoO3. As diferenças observadas nos picos de difração dos óxidos 

sugerem que ocorreu diferença no crescimento e orientação do cristal, devido a rupturas 

de ligações Van der Waals, o que indica que o crescimento preferencial no processo de 

formação do cristal mudou quando a temperatura de calcinação e a concentração de íons 

Mo+6 no meio reacional aumentou, levando a diferentes níveis de exposição dos planos 

de cristal (ALIZADEH; HASSANZADEH-TABRIZI, 2015). As subcamadas são 

formadas por MoO6 octaédricos devido ao compartilhamento dos cantos comuns ao longo 

da direção [100] (Figura 28a) e aresta ao longo da direção [001] (Figura 28b). Na 

projeção ao longo [010], pode-se observar uma rede de compartilhamento também nos 

cantos, o que é característico da estrutura do α-MoO3 (ver Figura 28c). Quando há 

diferenças na estrutura, como observado, é devido a mudança de orientação, ao longo do 

eixo b (LUPAN et al., 2014).  A Figura 28 adaptada de Lupan e colaboradores (2014) 

mostra como essas diferenças de orientação do cristal influenciam na estrutura do α-

MoO3. 
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Figura 28. Representação das estruturas de α-MoO3: (a) cristal projetado ao longo do eixo c; (b) cristal 

projetado ao longo do eixo a, porém com crescimento ao longo do eixo c (001); (c) cristal projetado ao 

longo do eixo b no plano (010); (d) célula unitária mostrando a coordenação de seis átomos de oxigênio 

ao redor de um átomo de molibdênio.  

 

Figura adaptada de Lupan e colaboradores (2014). 

 

Portanto, a quantidade do precursor e temperatura de calcinação são determinantes 

para a obtenção de óxidos cristalinos na fase ortorrômbica, todavia, as estruturas dos 

óxidos sintetizados diferem entre si, devido a ruptura das ligações fracas de Van der 

Waals que unem as camadas do α-MoO3 que são compostas por MoO6, nota-se que não 

houve deslocamento dos planos e alargamento dos picos com a variação dos parâmetros 

de síntese. 

 

5.3 Análise espectroscópica na região do infravermelho 

A espectroscopia no infravermelho (Figura 29) foi realizada para investigar a 

ligação química entre molibdênio e oxigênio a partir de seus modos vibracionais. A banda 

em 820 cm- 1 está relacionada ao modo de estiramento νOMo2, enquanto a banda intensa 

em 995 cm-1 relaciona-se ao modo de estiramento νO=Mo. As diferenças de intensidade 

observadas entre os óxidos nessa banda indicam uma menor quantidade de facetas (010) 

que são típicas para hastes de α-MoO3. Já a banda na região de 570 cm-1 pode ser atribuída 

a B2u referente ao modo de vibração OMo2 (LUO et al., 2009). Os modos vibracionais 

observados no infravermelho são apresentados na Tabela 7. 
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Figura 29. Espectro no infravermelho do α-MoO3: (a) calcinado a 500 oC; (b) calcinado a 600 oC.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Tabela 7. Modos ativos no infravermelho do α-MoO3.  

Modo vibracional 

FTIR 

Neste trabalho Simetria 

 

Atribuição Referência 

999 995 B3u νO=Mo (LUO et al., 2009) 

854 820 B3u νOMo2 (VIDYA; SOLOMON; 

THOMAS, 2015) 

400-750 700-751 B3u νOMo2 (LUO et al., 2009) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

5.4 Análise espectroscópica Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica mais sensível em relação a fases 

secundárias que podem estar presentes quando comparada ao DRX, a Figura 30 apresenta 

o espectro de Raman típico do α-MoO3.  

Nesta técnica a intensidade dos picos também é dependente da orientação dos 

átomos no cristal. As posições dos picos estão em concordância com os relatados na 

literatura para a fase α-MoO3, consistente com a análise de raios X. Todas as amostras 

calcinadas consistiam em α-MoO3 puro e não foram detectadas contribuições de outras 

fases cristalinas, como β-MoO3 ou impurezas nos difratogramas ou nos espectros Raman. 

As bandas observadas na região de 200-400 cm-1 (247, 284, 292, 337, 379 cm-1) 

correspondem a vários modos de flexões do cristal α-MoO3 (VIDYA; SOLOMON; 

THOMAS, 2015). A banda em 995 cm-1 é atribuída a ligação com o oxigênio terminal 

(νMo=O), modo de estiramento que resulta de oxigênio não compartilhado (Ag). A banda 

em 817 cm-1 é atribuída ao oxigênio duplamente coordenado com o molibdênio (Mo-O-

Mo), modo de alongamento que resulta de oxigênios no canto da estrutura compartilhados 

em comum a dois octaedros MoO6. A banda em 665 cm-1 é conferida ao oxigênio 

triplamente coordenado (Mo3-O) ao longo do eixo c, modo que resulta de oxigênios 

compartilhados nas bordas da estrutura (AJITO; et al., 1995) A forte intensidade das 

bandas 995, 817, 665 cm-1 indicam que a estrutura do óxido possui um alto grau de organização 

(CHEN; et al, 2015). Os picos observados no intervalo de 100-600 cm-1 são atribuídos aos 

vários modos de flexão do α-MoO3 presentes no cristal (NADIMICHERLA; CHEN; 

GUO, 2015). 

A presença de bandas alargadas na região compreendida entre 200-400 cm-1 nos 

óxidos calcinados em 500 oC podem ser atribuídas a menor concentração de vacâncias de 

oxigênio presentes na estrutura do óxido, correspondendo a vários modos vibracionais de 

deformação angular de MoO3 no cristal (ILLYASKUTTY et al., 2014). Todavia, essa 
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relação de intensidade entre essas bandas muda à medida que as vacâncias de oxigênio 

são introduzidas na rede do cristal (ZOLLFRANK; et al., 2012), refletindo em mudanças 

na simetria devido a distorções na rede cristalina ao longo do eixo c. As bandas que 

aparecem abaixo da região de 200 cm-1 referem-se a natureza distorcida de octaedros, 

atribuindo-se ao modo de alongamento Mo6+=O (SONG et al., 2015).  
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Figura 30. Espectro Raman (λ=514 nm) do α-MoO3: (A) calcinado a 500 oC; (B) calcinado a 600 oC.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os modos vibracionais observados no espectro Raman do α-MoO3 são 

apresentados na Tabela 8. Nota-se que várias bandas de Raman não são observadas nos 

óxidos calcinados em 600 oC, uma possível explicação é que o crescimento do cristal em 

temperatura maior gera defeitos estruturais no cristal (NAGABHUSHANA; SAMRAT; 

CHANDRAPPA, 2014). São observadas praticamente as mesmas bandas nos espectros 

Raman dos óxidos (calcinados a 500 oC e a 600 oC). 

 

Tabela 8. Modos ativos no espectro Raman do α-MoO3.  

Modo vibracional 

Raman 

Neste trabalho Simetria 

 

Atribuição Referência 

995 995 Ag, B1g νO=Mo (NADIMICHERLA; 

CHEN; GUO, 2015) 

818 817 B2u νOMo2 (NADIMICHERLA; 

CHEN; GUO, 2015) 

666 665 B2g, B3g, νOMo2 (NADIMICHERLA; 

CHEN; GUO, 2015) 

471 - Ag νOMo2 (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

379 379 B1g δO=Mo (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

366 365 Ag δO=Mo (SINAIM et al., 2012) 

333 337 B1g, Ag δOMo3 (SINAIM et al., 2012) 

292 284 B3g δOMo2 (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

245 247 B3g δOMo2 (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

219 216 Ag δOMo2 (SONG et al., 2015) 

198 196 B2g δOMo2 (SONG et al., 2015) 

158 159 Ag,B1g - (BALENDHRAN et 

al., 2013) 

127 128 B2g - (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

116 114 B1g - (LUO; WEI;  WEI, 

2009) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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5.5 Análise morfológica  

A Figura 31 apresenta as imagens obtidas das amostras dos óxidos. Como já 

esperado observa-se morfologia lamelar, estrutura em camadas, característico do α-MoO3 

e partículas na forma de fitas, o que foi evidenciado pelos difratogramas, devido aos picos 

de maior intensidade (BALENDHRAN et al., 2013). A fase α-MoO3 é constituída por 

cadeias de tetraedros de MoO4 ligados pelo compartilhamento de dois átomos de oxigênio 

no canto da estrutura, formando cadeias unidas por ligações fracas do tipo Van der Waals. 

As morfologias dos óxidos são semelhantes, entretanto as diferenças existentes no 

tamanho de partículas e defeitos foram observadas no espectro Raman. 
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Figura 31. Microscopia do: (a) 1α-MoO3_500, (b) 1α-MoO3_600 aumento de 16000 e 8500 vezes 

respectivamente; (c) 2α-MoO3_500, (d) 2α-MoO3_600 aumento de 30000 e 5000 vezes 

respectivamente; (e) 3α-MoO3_500, (b) 3α-MoO3_600 aumento de 5000.   

  

  

  
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A próxima etapa deste trabalho consistiu na aplicação dos óxidos de 

molibdênio, para detecção do desregulador endócrino BPA. Estudos prévios no grupo 

de pesquisa testaram o α-MoO3 como modificador de GCE, o óxido foi disperso em 

diferentes solventes (água, etanol, acetona e isopropanol) e depositado na superfície do 

eletrodo por meio de drop coating. Porém, utilizando este método a cada experimento 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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faziasse uma nova dispersão, gerando uma variação da quantidade de óxido na 

superfície do eletrodo, afetando sua reprodutibilidade. Por isso, optou-se pela 

modificação do CPE, devido aos excelentes resultados obtidos com o CuO. 

 

5.6 Comportamento eletroquímico do BPA sobre os com eletrodos modificados com 

α - MoO3 

Primeiramente investigou-se o comportamento eletroquímico dos diferentes 

óxidos de molibdênio na superfície dos eletrodos de pasta de carbono para a detecção de 

BPA, como mostra a Figura 32, utilizando CV.  

Os voltamogramas deste estudo foram obtidos na presença de 66,66 μmol L-1 de 

BPA em eletrólito suporte tampão Britton-Robinson em pH 9,0 e velocidade de varredura 

100 mV s-1. Os voltamogramas cíclicos foram obtidos variando-se o potencial na faixa de 

0,0 V a +1,0 V. Observa-se um pico de oxidação bem definido em +0,47 V na varredura 

direta. Não foi observado pico de redução na varredura inversa, estando de acordo com 

outros autores (SANTANA et al., 2017; LI et al., 2010). Todos os materiais responderam 

na presença do BPA, não houveram diferenças significativas em relação a proporção de 

molibdênio utilizado na síntese e sua temperatura de calcinação, as diferenças 

aobservadas referem-se as diferenças de reatividade entre os óxidos. Todavia, com 3α-

MoO3_500/CPE obteve-se o melhor perfil voltamétrico e maior corrente, o qual foi 

selecionado para o desenvolvimento da metodologia. 
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Figura 32. Voltamogramas cíclicos obtidos para (a) 1α-MoO3_500/CPE (b) 1α-MoO3_600/CPE (c) 2α-

MoO3_500/CPE (d) 2α-MoO3_600/CPE (e) 3α-MoO3_500/CPE (f) 3α-MoO3_600/CPE em tampão 

Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0) na presença de 66,66 μmol L-1 de BPA. ν = 100 mV s-1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Como esperado, na ausência de BPA não foram observados picos para o CPE 

(dados não mostrados) e 3α-MoO3_500/CPE (Figura 33 curva a). Por outro lado, na 

presença do BPA, um pico de oxidação bem definido em 0,476 V foi observado utilizando 

o CPE (curva b) e em 0,465 V para 3α-MoO3_500/CPE (curva c). No entanto, o eletrodo 

modificado com α-MoO3 apresentou melhor resposta, evidenciado pelo aumento 

significativo no valor da ipa. Este resultado demonstra o efeito sinérgico entre o α-MoO3 

e a pasta de carbono, refletindo no aumento da atividade catalítica do eletrodo modificado, 

tornando-o adequado para a determinação de BPA. 
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Figura 33. Voltamogramas cíclicos obtidos para (a) 3α-MoO3_500/CPE em tampão Britton-Robinson 

0,1 mol L1 (pH 9,0) na ausência de BPA (b) CPE e (c) 3α-MoO3_500/CPE em tampão Britton-Robinson 

0,1 mol L1 (pH 9,0) na presença de 66,66 μmol L1 BPA. ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Após a escolha do 3α-MoO3_500, no intuito de otimizar a resposta do sensor, 

alguns parâmetros experimentais foram estudados, porcentagem em massa de α-MoO3 

utilizada na CPE, pH, eletrólito suporte e velocidade de varredura. 

 

5.7 Estudo da composição do eletrodo de pasta de carbono com α-MoO3 

Observa-se na Figura 34 que o aumento na quantidade de α-MoO3 não provocou 

aumento significativo do sinal analítico, mas sim ao contrário: para quantidades 

superiores de α-MoO3 (acima de 5%) os perfis voltamétricos apresentaram menores 

valores de ipa e resposta voltamétrica foram menos satisfatórias, devido ao aumento da 

resistividade do eletrodo. Assim, a proporção de MoO3 escolhida para a construção do 

sensor foi de 5% (m/m).  
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Figura 34. Voltamogramas cíclicos obtidos para 3α-MoO3_500/CPE com (a) 5% de α-MoO3 (b) 10% 

de α-MoO3 (c) 15% de α-MoO3 (d) 20% de α-MoO3 em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0) 

na presença de 66,66 μmol L-1 de BPA. ν = 100 mV s-1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Observou-se ainda que as correntes anódicas do BPA diminuíram 

significativamente com o número de ciclagens (Figura 35). Foi relatado que a oxidação 

eletroquímica do BPA e outros compostos fenólicos causa a inativação do grafite, como 

já observado em outros estudos (LI et al., 2010; ZHAN et al., 2016). As medidas 

referentes ao primeiro ciclo foram utilizadas para a análise BPA nos seguintes estudos. 
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Figura 35. Voltamogramas cíclicos sucessivos em solução tampão Britton Robinson 0,1 mol L−1 (pH 

9,0): (a) 1o ciclo, (b) 2o ciclo e (c) 3o ciclo na presença de 66,66 μmol L1 BPA empregando o eletrodo 

modificado 3α-MoO3_500/CPE. ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.8 Comportamento do eletrodo de pasta de carbono modificado com 3α-MoO3_500 

(3α-MoO3_500/CPE) quando o pH do eletrólito suporte foi variado 

O valor de pH da solução eletrolítica é um fator importante em relação ao 

desempenho de um sensor eletroquímico. Por conseguinte, ela foi investigada por CV 

variando o pH do eletrólito suporte na faixa de 2,0 a 12,0 para 33,33 μmol L-1 BPA em 

solução tampão Britton -Robinson 0,1 mol L-1. Os voltamogramas correspondentes são 

apresentados na Figura 36.  

Conforme demonstrado nas Figuras 36A e 36B, os Epo são dependentes do pH da 

solução e deslocados para valores mais positivos com o aumento do pH da solução. O pH 

da solução também teve influência proeminente sobre a ipa do BPA, quando o pH 

aumentou de 2,0 para 9,0, a ipa aumentou gradualmente. No entanto, quando o pH 

aumentou para 10,0, o ipa diminuiu inversamente (Figura 36C). Como o BPA exibiu a 

maior resposta de corrente em pH 9,0 aliado a um voltamograma bem definido, o pH 9,0 

foi escolhido para os próximos estudos, a fim de obter uma alta sensibilidade e 

seletividade. A Figura 36D mostra uma relação linear entre Epo versus pH, obtendo assim 

a equação da regressão linear para BPA: Epo/V = 0,88 – 0,049 pH (R = 0,999). O valor 

do coeficiente angular da reta (-49 mV pH-1) está próximo do valor teórico de -59,2 mV 
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pH-1 (LI et al., 2017) da equação de Nernst, condizente com reações que envolvem o 

mesmo número de mols de prótons e elétrons (YANG et al., 2016; MESSAOUD et al., 

2017; ZHAN et al., 2016; LI et al., 2017). 

 

Figura 36.  Estudo do pH para o sensor 3α-MoO3_500/CPE na presença de 33,33 μmol L1 BPA em 

tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1: Voltamogramas cíclicos obtidos em (A) (a) pH 2,0; pH 3,0; pH 

4,0; pH 5,0; pH 6,0 e pH 7,0 (B) pH 8,0; pH 9,0; pH 10,0; pH 11,0 e pH 12,0. Variação do (C) ipa em 

função do pH (D) Epo. ν = 100 mV s1.  

  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.9 Estudo da variação do eletrólito suporte 

Foram testados dois eletrólitos de suporte com diferentes composições químicas 

em pH 9,0 (solução tampão Britton-Robinson e H3BO3 • KCl / NaOH) para avaliar o 

efeito sobre a oxidação eletroquímica do BPA (Figura 37). Conforme demonstrado, a 

maior intensidade de corrente foi obtida no tampão Britton-Robinson (curva a). Por isso, 

o tampão Britton-Robinson em pH 9,0 foi aplicado como eletrólito de suporte nos estudos 

posteriores. 
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Figura 37.  Estudo do eletrólito suporte para o sensor 3α-MoO3_500/CPE na presença de 33,33 μmol 

L1 BPA em diferentes eletrólitos suportes: (a) tampão Britton-Robinson (b) tampão H3BO3/KCl,NaOH. 

Todos os eletrólitos suporte estão na concentração de 0,1 mol L1 (pH 9,0). ν  = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.10 Influência da velocidade de varredura  

Os voltamogramas cíclicos na Figura 38A mostram o comportamento 

eletroquímico do 3α-MoO3_500/CPE para 33,33 μmol L-1 BPA em solução tampão 

Britton-Robinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0) em diferentes velocidades de varredura. 
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Figura 38. Estudo da velocidade de varredura para o sensor 3α-MoO3_500/CPE na presença de 33,33 

μmol L1 BPA em tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0): (A) Voltamogramas cíclicos nas 

velocidades: (a) 20 mV s 1; (b) 40 mV s1; (c) 60 mV s1; (d) 80 mV s1; (e) 100 mV s1; (f) 150 mV s 

1; (g) 200 mV s1; (B) gráfico Epo vs. log ν; (C) gráfico log ipa vs. log ν   

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A influência da velocidade de varredura foi estudada entre 20 e 200 mV s-1. 

Observa-se que Epo deslocou-se para valores mais positivos à medida que a taxa de 

varredura aumentou, o que é típico de reações irreversíveis (BARD; FAULKNER, 2001). 

Ao plotar o gráfico de Epo versus log ν conforme Figura 38B exibiu uma inclinação de 

0,065 de acordo com a equação Epo/V = 0,33 + 0,065log ν. Com base na inclinação foi 

possível determinar o número de elétrons (n) envolvidos na oxidação do BPA no eletrodo 

modificado proposto. Como descrito na seção 4.12 (Equação 3) o número de 

transferência de elétrons calculado para a oxidação do BPA foi assumido como sendo 2 

(n = 1,79). Com base no resultado obtido na seção 5.8, a eletrooxidação do BPA no 3α-

MoO3_500/CPE é um processo que envolve dois elétrons e dois prótons, estando de 

acordo com dados publicados na literatura por outros autores (SANTANA et al., 2017; 

YANG et al., 2016; MESSAOUD et al., 2017; YANG et al., 2014), de acordo com a 

Figura 39. 
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Figura 39.  Esquema do processo de oxidação do BPA no 3α-MoO3_500/CPE de acordo com os dados 

obtidos. 

 

 

Ainda com os dados obtidos com o estudo da velocidade de varredura, a relação 

entre o logaritmo da corrente anódica (log ipa) versus log ν é apresentado na Figura 38C. 

Como observado, trata-se de uma relação linear de acordo com a equação log ipa/μA = -

0,882 + 0,694 log ν (R = 0,995). O coeficiente angular encontrado 0,694 indica 

claramente que o processo de oxidação é controlado principalmente por difusão, porém 

com uma pequena contribuição de processo adsortivo. 

 

5.11 Seleção da técnica de trabalho  

Foram avaliadas três diferentes técnicas eletroanalíticas para testar a sensibilidade 

na detecção de BPA: LSV, DPV e SWV. Os parâmetros das três técnicas foram ajustados 

de tal forma para obter-se a mesma velocidade de varredura de 100 mV s-1. Utilizou-se 

uma concentração de BPA de 0,2 μmol L-1 em solução tampão Britton-Robinson 0,1 mol 

L-1 (pH 9,0), as medidas foram realizadas sobre o 3α-MoO3_500/CPE, conforme mostra 

a Figura 40. Como pode ser observado, a maior sensibilidade foi obtida usando SWV 

(curva c) quando comparado as outras técnicas e, portanto, esta técnica foi utilizada para 

o desenvolvimento da metodologia analítica. 
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Figura 40. Voltamogramas para o sensor 3α-MoO3_500/CPE na presença de 0,20 μmol L 1 BPA em 

tampão Britton- Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0): (a) LSV, (b) DPV, (c) SWV. ν = 100 mV s1.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.12 Otimização dos parâmetros da voltametria de onda quadrada  

A próxima etapa do estudo consistiu da otimização dos parâmetros de SWV. O 

estudo de otimização dos parâmetros de SWV foi realizado em triplicata em uma solução 

de BPA 0,10 µmol L-1 em eletrólito suporte Britton-Robbinson 0,1 mol L-1 (pH 9,0). Os 

intervalos estudados foram 10 – 100 Hz para a f, 10 – 100 mV para a a e 1 – 10 mV para 

ΔEs como resume a Tabela 9. Os valores otimizados foram ΔEs = 9 mV, a = 60 mVe f = 

100 Hz. 

 

Tabela 9. Otimização dos parâmetros experimentais para 3α-MoO3_500/CPE por SWV.  

Parâmetro Faixa Valor otimizado 

Frequência (Hz) 10 - 100 100 

Amplitude (mV) 10 - 100 60 

Incremento (mV) 1 - 10 9 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.13 Construção da curva de calibração  

Empregando as condições otimizadas como mostrado na Tabela 9, construiu-se a 

curva de calibração mediante adições de alíquotas de solução padrão de BPA ao eletrólito 

suporte. A Figura 41A mostra os voltamogramas de onda quadrada para sucessivas 
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adições de BPA. É observado um pico bem definido em +0,47 V, cuja corrente aumenta 

proporcionalmente com o aumento da concentração de BPA. A curva de calibração 

apresentou boa linearidade no intervalo de 0,03 a 1,6 μmol L-1. A curva de calibração 

pode ser expressa de acordo com a equação ipa/μA = 4,291 [BPA] – 0,018 (R2 = 0,999) 

(Figura 41B). O LD e LQ foram calculados de acordo com as equações 4 e 5 

respectivamente como mostrado na seção 4.15. O valor calculado de LD e LQ foi de 

0,017 e 0,052 μmol L-1, respectivamente. Outras figuras de mérito obtidas usando o 3α-

MoO3_500/CPE para detecção de BPA também são mostradas na Tabela 10. 

 

Figura 41. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos para o sensor 3α-MoO3_500/CPE: (a) branco, 

e na presença de (b) 0,03 μmol L1, (c) 0,06 μmol L1, (d) 0,08 μmol L1, (e) 0,10 μmol L1, (f) 0,20 

μmol L1, (g) 0,40 μmol L1, (h) 0,60 μmol L1, (i) 0,80 μmol L1, (j) 1,00 μmol L1, (k) 1,20 μmol L1, 

(l) 1,40 μmol L1, (m) 1,60 μmol L1 de BPA. (B) Curva de calibração. Condições experimentais: f = 

100 Hz, a = 60 mV, ΔEs = 9 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 (pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

Tabela 10. Parâmetros analíticos da curva de calibração para BPA usando 3α-MoO3_500/CPE.  

Parâmetros Analíticos Valor 

Potencial de pico (V) +0,47 

Faixa linear (μmol L-1) 0,03 – 1,6 

Coeficiente de correlação (R2) 0,999 

Coeficiente angular (μA L mol-1) 4,291 

Desvio padrão do coeficiente angular (μA L mol-1) 0,018 

Intercepto (μA) 0,018 

Desvio padrão do intercepto (μA) 0,022 

Limite de detecção (μmol L-1) 0,017 

Limite de quantificação (μmol L-1) 0,052 

Repetibilidade de i (intra-dia) (%)a,b 2,10 

Repetibilidade de i (inter-dia) (%)a,b 4,92 

a Desvio padrão relativo       bn=10   Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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A repetibilidade do 3α-MoO3_500/CPE foi investigada de maneira análoga a 

mostrada na seção 4.15, o 3α-MoO3_500/CPE exibiu um desvio padrão relativo de 2,10% 

para repetição intra-dia e 4,92% para repetiçao inter-dia. Finalmente, a estabilidade do 

sensor também foi investigada medindo sua resposta em 0,1 μmol L-1 BPA após 90 dias 

e no final deste período a resposta do 3α-MoO3_500/CPE manteve 94,8% de sua resposta 

inicial, o que indicou que o eletrodo modificado tem boa estabilidade, demonstrando a 

aplicabilidade para a determinação do BPA. 

Além disso, as características do eletrodo proposto foram comparadas com as 

relatadas na literatura para o mesmo analito (Tabela 11). Nota-se que 3α-MoO3_500/CPE 

apresentou faixa linear e limite de detecção semelhantes aos encontrados na literatura 

(GOURLAT et al., 2016; SHI et al., 2017; ZHOU et al., 2017; NIU et al., 2013; YU et 

al., 2013; LI et al., 2016).  

 

Tabela 11. Performance de outros sensores na detecção de BPA.  

Eletrodo modificado Técnica Faixa linear 

(μmol L-1) 

LD (μmol L-1) Referências 

Na-doped WO3/CPEa DPV 0,081–22,5 0,028 (ZHOU et 

al., 2017)  

AuNPs/SGNF/GCEb LSV 0,08 – 250,0 0,035 (NIU et al., 

2016)  

Cu2O-rGOc VC 0,10 – 80,0 0,053 (SHI et al., 

2017)  

Β-CD/ILCPEd DPV 0,10 – 11,0 0,083 (YU et al., 

2013) 

MWCNTs/Au/paper electrodee LSV 0,876 – 87,6 0,131 (LI et al., 

2013) 

MWCNTsf DPV 4,9 – 82,5  0,084 (GOURLAT 

et al., 2016) 

3α-MoO3_500/CPE SWV 0,033 – 1,6 0,017 Este trabalho 

aWO3 dopado com Na. bSGNF, nanofibras de grafeno com nanopartículas de ouro. celetrodo de grafeno 

com óxido de cobre, dβ-ciclodextrina,  enanopartículas de ouro modificando nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas,  fnanotubos de carbono de paredes múltiplas.  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

5.14 Construção da curva de calibração utilizando eletrodo de carbono vítreo e ouro  

Para avaliar a eficiência do sensor 3α-MoO3_500/CPE, foi realizada uma 

comparação com outros eletrodos para determinação de BPA. O GCE (Figura 42) e 

eletrodo de ouro (Figura 43) foram usados para monitorar a oxidação de BPA. O eletrodo 
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GCE exibiu um LD de 0,071 μmol L-1 e LQ 0,215 μmol L-1. O eletrodo de ouro apresentou 

um LD de 0,090 μmol L-1 e LQ 0,275 μmol L-1, valores estes maiores que o LD obtido 

com o eletrodo proposto neste trabalho (0,017 μmol L-1). Esses resultados indicam que o 

3α-MoO3_500/CPE é mais sensível do que os eletrodos GCE e ouro em relação à 

determinação do BPA. 

 

Figura 42. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no GCE para BPA: (a) branco, (b) 0,10 μmol 

L1, (c) 0,20 μmol L1, (d) 0,40 μmol L1, (e) 0,60 μmol L1, (f) 0,80 μmol L1, (g) 1,00 μmol L1, (h) 

1,20 μmol L1, (i) 1,40 μmol L1, (j) 1,60 μmol L1, (k) 1,80 μmol L1. (B) Curva de calibração. 

Condições experimentais: f = 100 Hz, a = 60 mV, ΔEs = 9 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 

(pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Figura 43. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no eletrodo de ouro para BPA: (a) branco, (b) 

0,10 μmol L1, (c) 0,20 μmol L1, (d) 0,40 μmol L1, (e) 0,60 μmol L1, (f) 0,80 μmol L1, (g) 1,00 μmol 

L1, (h) 1,20 μmol L1, (i) 1,40 μmol L1, (j) 1,60 μmol L1, (k) 1,80 μmol L1. (B) Curva de calibração. 

Condições experimentais: f = 100 Hz, a = 60 mV, ΔEs = 9 mV, tampão Britton-Robinson 0,1 mol L1 

(pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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5.15 Determinação de BPA em amostras de plásticos 

Para verificar a aplicabilidade do eletrodo proposto 3α-MoO3_500/CPE, foram 

analisadas cinco amostras para determinar BPA. O tratamento destas amostras foi descrito 

no procedimento experimental na seção 3.5. O método de adição padrão foi empregado 

em triplicata e o BPA foi detectado apenas na amostra de bico de mamadeira. O resultado 

de uma das triplicatas é mostrado na Figura 44.  A Figura 44A mostra os voltamogramas 

para o branco (curva a), amostra (curva b) e amostra com adições sucessivas da solução 

padrão de BPA (curvas c-f). A Figura 44B mostra a curva de adição padrão obtida com 

a equação da reta: ipa / μA = 4,49 [BPA] – 0,39. Nota-se que a inclinação da curva de 

adição padrão (4,49 μA L μmol−1) é próxima da curva de calibração (4,29 μA L μmol−1), 

indicando que os componentes das amostras de plástico não interferem na determinação 

do BPA. Pela extrapolação da curva de adição de padrão encontrou-se um valor de 0,090 

μmol L-1 na célula eletroquímica, o que representa um valor de 54,0 μmol L−1 de BPA na 

amostra.  

Para avaliar a precisão desses dados, os ensaios de recuperação foram realizados 

com todas as amostras, encontrando-se valores que variaram entre 97% -120% como 

mostra a Tabela 12.  

 

Figura 44. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos no sensor 3α-MoO3_500/CPE após: (a) 

branco, (b) adição de 25 μL da amostra de bico de mamadeira, (c) 50 μL (d) 90 μL (e) 120 μL (f) 150 

μL de 0,10 μmol L-1 de BPA. (B) Curva de adição de padrão para amostra de bico de mamadeira e curva 

de calibração. Condições experimentais: f = 100 Hz, a = 60 mV, ΔEs = 9 mV, tampão Britton-Robinson 

0,1 mol L-1 (pH 9,0).  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Tabela 12. Resultados obtidos para a quantificação do BPA nas amostras analisadas pelo método proposto 

utilizando o sensor 3α-MoO3_500/CPE e estudos de recuperação pelo método de adição de padrão.  

Amostra Valor 

encontrado 

(μmol L-1) 

Valor 

adicionado 

(μmol L-1) 

Média valor 

encontradoa 

(μmol L-1) 

Valor 

recuperado (%) 

Bico de mamadeira 0,090 1,000 1,179 108 - 119 

Frasco de Mamadeira - 1,000 1,013 98 - 105 

Chupeta - 1,000 1,084 105 - 110 

Copo plástico (50 

mL) 

- 1,000 1,044 97 - 115 

Copo plástico (180 

mL) 

- 1,000 1,097 99 - 120 

amédia de três medidas realizadas nas mesmas condições. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Esperava-se encontrar alguma concentração de BPA nas amostras, pois estudos 

evidenciam a migração de BPA de recipientes constituídos por estes tipos de polímeros 

para água quando submetidos a um aumento de temperatura por um determinado tempo 

(BERNARDO et al., 2015).  

Gao e colaboradores (2012) relataram o emprego de GCE modificado com 

nanotubos de carbono de parede simples e β-ciclodextrina para detecção de BPA. Por 

amperometria, os autores obtiveram as seguintes concentração de BPA em amostras 

constituídas por policarbonatos (PC): 0,026 μmol L−1 em garrafa, 0,036 μmol L−1 em 

balde e 0,013 μmol L−1 em mamadeira, e por polivinilcarbonatos (PVC): 0,053 μmol L−1  

em embalagem de alimentos e 0,029 μmol L−1 em garrafa. 

 

5.16 Determinação de BPA pelo método comparativo 

Para verificar a exatidão da metodologia proposta comparou-se os resultados com 

os obtidos por um segundo método, a espectroscopia UV-Vis. Inicialmente, construiu-se 

uma curva de calibração para o BPA por meio de adições sucessivas de solução padrão 

em etanol. Os espectros são apresentados na Figura 45A em que se observa que o BPA 

apresentou uma banda com um máximo de absorção em 279 nm, a qual aumentou 

linearmente com o aumento da concentração de BPA. A curva de calibração exibida na 

Figura 45B foi linear na faixa de concentração de 0,8 a 20,0 μmol L−1 (R2 = 0,997) com 

equação de Abs = 0,027 [BPA] + 0,006 obtendo-se um LD e LQ de 0,73 e 2,2 μmol L−1, 

respectivamente, calculados de acordo com as equações 4 e 5 respectivamente, como 

mostrado na seção 3.15. 
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Figura 45. (A) Espectros UV-vis para solução padrão de BPA: (a) 0,8 μmol L−1, (b) 1,0 μmol L−1, (c) 

3,0 μmol L−1, (d) 6,0 μmol L−1, (e) 9,0 μmol L−1, (f) 12,0 μmol L−1, (g) 15,0 μmol L−1, (h) 18,0 μmol L−1, 

(i) 20,0 μmol L−1. (B) Curva de calibração.  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os resultados de uma das triplicatas para quantificação de BPA na amostra de bico 

de mamadeira pelo método UV-Vis são mostrados na Figura 46. Pode-se dizer que 

também não houve efeito de interferência de matriz, pois as inclinações da curva de 

adição de padrão e da curva de calibração (Figura 45B) foram semelhantes. Pela 

extrapolação da curva de adição de padrão, foi encontrado uma concentração de 16,80 

μmol L−1 de BPA o que representa uma concentração de 56,00 μmol L−1 de BPA na 

amostra. 

 

Figura 46. (A) Espectros UV-Vis para (a) amostra de bico de mamadeira, (b - f) adições sucessivas de 

solução padrão de BPA 0,1 mmol L−1. (B) Curva de adição de padrão para a amostra de bico de 

mamadeira.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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A Tabela 13 apresenta os resultados de três triplicatas feitas na amostra de bico 

de mamadeira pelo método voltamétrico e pelo método espectroscópico, bem como o 

valor médio e o DPR das medidas. 

 

Tabela 13. Resultados obtidos para quantificação de BPA na amostra de bico de mamadeira pelo método 

voltamétrico e pelo espectroscópico.  

Método Valor encontrado 

(μmol L-1) 

Média (μmol L-1) DPR (%) 

 54,00   

Voltamétrico 57,80 57,23 2,99 

 59,90   

 56,00   

Espectroscópico 56,57            58,61 4,04 

 63,27   

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Sendo assim, para a amostra de bico de mamadeira a concentração de BPA 

determinada pelo método voltamétrico foi de 57,23 μmol L−1 (n = 3, RSD = 2,99%), 

enquanto que de acordo com o método espectroscópico foi de 58,61 μmol L−1 (n = 3, RSD 

= 4,04%). A análise estatística foi aplicada para comparar os conjuntos de dados obtidos 

pelos dois métodos. 

Os testes t de Student e F são utilizados para se comparar resultados obtidos com 

métodos diferentes com objetivo de se avaliar a precisão. As equações utilizadas para se 

calcular os testes t e F (Comparação de duas médias experimentais com variâncias iguais) 

são mostradas abaixo:  

 

𝑡 = (𝑥 ̅1−�̅�2)/𝑆√(1/𝑛1+1/𝑛2) Equação 6 

S = (n1-1)S2
1 + (n2-1)S2

2 / (n1+ n2 - 2) Equação 7 

𝐹 = 𝑆𝐷2
𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟/𝑆𝐷2

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 Equação 8 

 

Onde: 𝑥 ̅1 é o valor médio das amostras obtido pelo método voltamétrico, �̅�2 é o 

valor médio das amostras obtido pelo método comparativo, S é a estimativa do desvio 

padrão agregado, SD é o desvio padrão amostral e n é o número de repetições. 

O teste F foi aplicado para comparar a precisão entre os resultados obtidos pela 

técnica voltamétrica e pela técnica UV-vis. O valor de Fcalculado foi igual a 1,82, valor 
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inferior ao Fteórico = 19,00 (n – 1, para dois graus de liberdade), indicando que não há 

diferença entre a precisão dos dados obtidos pelos dois métodos. 

Assim, o teste t foi aplicado para comparar as médias fornecidas pelos dois 

métodos. O valor de t tabelado é obtido a partir da tabela da distribuição de Student para 

(n1 + n2 − 2) graus de liberdade e nível de confiança de 95%. Quando o valor de t calculado 

for menor que o t tabelado pode-se concluir que não há diferença significativa entre as 

médias. Assim, calculou-se t = 0,48. Este valor é menor que o valor tteórico = 2,776 (para 

quatro graus de liberdade), indicando que não houve diferença significativa entre as 

médias obtidas pelos dois métodos. 

A vantagem do método eletroanalítico frente ao método espectroscópico é a não 

necessidade de preparo de amostra e a possibilidade de realização de análises fora do 

laboratório de pesquisa. 
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5.17 Conclusões  

Neste capítulo apresenta-se que foi possível obter α-MoO3 a partir de uma simples 

rota, o método Pechini. As técnicas de caracterização DRX, FTIR, Raman e MEV 

mostraram que os materiais sintetizados apresentam boa cristalinidade, ausência de outras 

fases, crescimento preferencial e morfologia lamelar. Ao comparar os seis óxidos 

sintetizados, é possível observar sutis diferenças estruturais entre eles, características 

estas dependentes da concentração dos reagentes e temperatura de calcinação.  

O estudo da aplicação de α-MoO3 como modificador de eletrodo de pasta de 

carbono mostrou que a proporção de 5% de 3α-MoO3_500 melhorou a cinética do 

processo eletroquímico do BPA.  

O sensor fabricado mostra excelente sensibilidade e baixo limite de detecção 

(0,017 μmol L-1) quando comparado a outros eletrodos relatados na literatura. O eletrodo 

fabricado também mostrou boa seletividade na presença de interferentes e excelente 

sensibilidade na determinação de BPA em amostras de plásticos obtendo recuperações 

satisfatórios no intervalo de 97 a 120%. Ao utilizar um método comparativo, os valores 

obtidos foram próximos, demonstrando a precisão dos dados obtidos. Garantindo assim 

uma análise com precisão e exatidão nas amostras estudadas. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o eletrodo modificado com α-MoO3 foi 

capaz de ser usado para determinação quantitativa de BPA com alta seletividade. Além 

disso, o método proposto é simples, sensível, fácil de aplicar e reprodutível para análises 

de rotina. 
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CAPÍTULO 6 

Estudo preliminar dos óxidos mistos CuO/MoO3: 

Discussão dos Resultados  
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Este capítulo consiste no estudo preliminar da proposta de síntese do óxido misto 

entre os óxidos de cobre e molibdênio. Os dados aqui versam sobre a síntese e 

caracterização inicial realizada.  

Como já descrito na seção 3.4, o óxido misto também foi sintetizado pelo método 

Pechini, ao realizar busca na literatura, não foi encontrado nada publicado até a redação 

deste trabalho sobre o uso de metodologia parecida como a que se propõem neste trabalho. 

A vantagem de utilizar o método Pechini, além das listadas anteriormente, também é a de 

que os cátions inseridos na matriz podem ser uniformemente distribuídos na estrutura. Há 

estudos sobre a síntese de CuO/MoO3 obtidos por outros métodos (NAJAFI et al., 2015; 

TIAN et al., 2004; GUO et al., 2014; PELOSIN et al., 2000), pois com a combinação 

destes dois óxidos ocorre a formação de uma junção p-n tornando favorável seu uso como 

capacitores e sensores de H2S por exemplo (WANG et al., 2012). Em algumas aplicações 

catalíticas, ao adicionar outro óxido metálico ao óxido de molibdênio aumenta-se a 

atividade catalítica.  

Ao propor a síntese, realizou-se estudo da proporção entre os cátions Mo6+ e Cu2+, 

mantendo o Mo6+ em maior concentração como matriz e o Cu2+ como íon dopante na 

estrutura.  Todos os óxidos foram calcinados em 400 oC, temperatura definida por meio 

da análise térmica dos precursores nitrato de cobre e heptamolibdato de amônio (dados 

discutidos nas seções 4.1 e 5.1). 

 

6.1 Análise estrutural 

A Figura 47 mostra os difratogramas dos óxidos mistos. Observa-se que os óxidos 

não apresentaram alta cristalinidade, todavia, para aos óxidos com maior concentração de 

Cu2+ os picos em 12,80º, 23,9º, 26,6º, 27,4º, 39,1º referem-se a fase α-MoO3 (ZENG et 

al., 2013) e os picos em aproximadamente 33,09º e 35,8º correspondem a fase 

monoclínica CuO (LUGO-RUELAS et al., 2015). Com inserção de menor concentração 

de Cu2+ a cristalinidade diminuiu ainda mais, indicado pelo aparecimento de halo amorfo 

com picos característicos entre 18 e 30º em 2θ.  
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Figura 47. Difratogramas de raios X dos óxidos mistos CuO/MoO3 (a) 1-CuO/MoO3 (b) 2-CuO/MoO3 

(c) 3-CuO/MoO3 (d) 4-CuO/MoO3 sintetizados pelo método de Pechini e calcinados a 400 oC.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

6.2 Análise espectroscópica  

O espectro Raman (Figura 48) revela as três bandas característica da fase α-MoO3 

situadas em 662, 816 e 991 cm-1, essas bandas caracterizam o oxigênio coordenado ao 

molibdênio (CHEN et al., 2015; AJITO et al., 1995). As bandas referentes ao CuO na 

estrutura do MoO3 aparecem em aproximadamente 331-337 cm-1 e 280-283 cm-1 

atribuídas aos modos Ag e 2Bg do CuO (GANGA; SANTHOSH, 2013).  
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Figura 48. Espectros Raman dos óxidos mistos CuO/MoO3 (a) 1-CuO/MoO3 (b) 2-CuO/MoO3 (c) 3-

CuO/MoO3 (d) 4-CuO/MoO3 sintetizados pelo método de Pechini e calcinados a 400 oC.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os dados de Raman corroboram com os difratogramas, confirmando que há 

segregação de fases presentes entre CuO e MoO3, devido ao aparecimento de bandas 

referentes as fases em separado e bandas menos intensas quando comparadas aos óxidos 

sintetizados individualmente. A diminuição de intensidade das bandas pode ser devido a 

distorção da rede cristalina, gerando defeitos, como mostrado nos difratogramas, em que 

há a diminuição da cristalinidade com a inserção de Cu2+ na estrutura do MoO3, quando 

comparado com os difratogramas dos óxidos puros. 

A próxima etapa do trabalho consiste no estudo da temperatura de calcinação dos 

óxidos mistos, uma vez que em 400 oC não se obteve óxidos com boa cristalinidade. 

Espera-se após esta calcinação e novas caracterizações determinar se a incorporação de 

Cu2+ alterou propriedades físico-químicas do óxido MoO3, evidenciar se houve a 

formação de vacâncias de oxigênio como mecanismo de compensação, determinando se 

Cu2+ passou a ocupar posições iônicas anteriormente ocupadas apenas por Mo6+.  
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6.3 Análise morfológica 

Os óxidos mistos apresentam morfologia de partículas esféricas agregadas 

(Figura 49), já esperado devido a inserção de Cu2+, pois o α-MoO3 apresenta morfologia 

lamelar. Essa morfologia é atribuída ao fato das partículas buscarem estabilização no 

meio reacional e, dessa forma agregarem-se. Nas sínteses seguintes será diminuído a 

concentração de íons Cu2+ e Mo6+ para dessa forma obtermos uma estrutura diferenciada, 

pois a síntese Pechini permite que os cátions fiquem homogeneamente distribuídos na 

estrutura, e com a diminuição da concentração destes íons tenhamos o controle do 

tamanho das partículas. É necessário controlar fatores na síntese, como concentração e 

temperatura, para assim visar o controle do tamanho de partícula 

 

Figura 49. Micrografia do CuO dos óxidos mistos CuO/MoO3 (a) 1-CuO/MoO3 (b) 2-CuO/MoO3 (c) 3-

CuO/MoO3 (d) 4-CuO/MoO3 sintetizados pelo método de Pechini e calcinados a 400 oC. Aumento de 

5000x.  

  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

 

A) B) 

C) D) 
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6.4 Conclusões  

Este capítulo consistiu de um estudo prévio, não foi possível aprofundar-se no 

estudo do óxido mistos, devido iniciar esta etapa ao final do período da pesquisa. Portanto, 

a proposta desta etapa do trabalho consistiu em um estudo inicial da viabilidade do uso 

do método Pechini para obtenção de um óxido misto entre CuO e MoO3. Novamente o 

método Pechini mostrou-se eficaz para este tipo de síntese. Por meio das caracterizações 

realizadas não foi possível determinar se os íons Cu2+ substituíram Mo6+ na estrutura, ou 

se a fase CuO está evidente porque está saturada no meio. É claro que alguns parâmetros 

necessitam ser ajustados para assim obter óxidos mais cristalinos e com fase cristalina 

definida. Entretanto, estas questões serão respondidas em etapas subsequentes pelo grupo 

de pesquisa.  No momento, dentro do grupo de pesquisa existem alunos aptos a dar 

continuidade ao trabalho. 
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CAPÍTULO 7 

Considerações finais e perspectivas  
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7.1 Considerações finais 

Conforme dados apresentados e considerações parciais já discutidas, verificou-se 

que a síntese pelo método Pechini é eficiente para a obtenção de óxidos cristalinos, com 

ausência de impurezas, tamanho microparticulado e bom rendimento, usando a calcinação 

em forno mufla e síntese de um poliéster em meio reacional sem controle do pH. Dados 

estes mostrados pelas técnicas de caracterização utilizadas, 

Pouco se relata na literatura o uso do método Pechini para síntese destes óxidos, 

atualmente os métodos de sínteses utilizados apresentam alto custo e com aparatos 

específicos para a obtenção de óxidos de tamanho reduzido (nanoparticulado). Todavia, 

a proposta deste trabalho foi a síntese de óxidos de metais de transição com tamanho na 

escala microparticulado e aplicação como sensores eletroquímicos para disruptores 

endócrinos, utilizando precursores e aparatos de fácil obtenção.  

Na síntese do α-MoO3 em que foi realizado o estudo das concentrações dos 

precursores e temperatura de calcinação, possibilitou a obtenção dos óxidos com 

crescimento preferencial em diferentes direções, todavia este fato não ficou evidenciado 

nas morfologias, pois todas mostraram-se semelhantes. Todos os óxidos de α-MoO3 

possuem um alto grau de organização devido as bandas evidentes no espectro Raman. 

Ao propor a aplicação dos óxidos, continuou-se com o viés da simplicidade ao 

optar pelo uso de técnicas eletroquímicas de metodologia simples, com baixo custo e que 

apresentam alta sensibilidade. Ao final, obteve-se excelentes resultados que se equiparam 

aos publicados por outros grupos de pesquisas. Entretanto, sem gastos dispendiosos, pois 

realizou-se a proposição a modificação de um eletrodo de pasta de carbono. O sensor 

CuO/CPE a resposta de corrente anódica foi linear com o aumento da concentração no 

intervalo entre 0,06 A 0,8 μmol L−1 com um LD de 0,021 μmol L−1 para E2, 

posteriormente este sensor foi usado para determinação de E2 em amostras de urina e 

manteiga. A exatidão deste método nas amostras foi comprovada realizando ensaio de 

recuperação, o que foi confirmado pelos ótimos resultados obtidos. 

Para o sensor 3α-MoO3_500/CPE a resposta foi linear entre as concentrações de 

0,033 a 1,6 μmol L−1 obtendo um LD de 0,017 μmol L−1 sendo aplicado para determinação 

de BPA em amostras plásticas. Ao utilizar um método comparativo e tratamento 

estatístico (validação) verificou-se a exatidão e precisão do método proposto, indicando 

que não houve diferenças significativas entre os dois métodos, determinando que a 

metodologia desenvolvida com 3α-MoO3_500 é precisa e exata. 
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7.2 Perspectivas  

- Calcinar CuO em outras temperaturas (400 e 550 oC), para determinar se a 

temperatura terá influência na estrutura como ocorreu com α-MoO3; 

- Utilizar CuO na síntese de materiais híbridos com polímeros condutores 

polianilina e polipirrol para aplicação eletroquímica; 

- Realizar testes eletroquímicos utilizando os demais óxidos de α-MoO3; 

- Continuação do estudo preliminar do 1α-MoO3_500 na catálise oxidativa de 

etanol no grupo de pesquisa;  

- Otimizar a síntese do óxido misto CuO/α-MoO3; 

- Estudos eletroquímicos para CuO/α-MoO3 na presença de E2 e BPA. 
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