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RESUMO 

 

A hidrazina (N2H4) é um composto inorgânico, volátil, inflamável e miscível em água, com grande 

importância na área de combustíveis, catálise, corrosão, agrícola e farmacêutica. Devido a sua forte 

atividade redutora, a N2H4 também tem sido usada na redução química de óxido de grafeno (GO) para 

síntese de óxido de grafeno reduzido (rGO) – um nanomaterial com excelentes propriedades químicas, 

mecânicas e elétricas, sendo bastante empregado na produção de sensores, tintas e filmes poliméricos, 

eletrodos para dispositivos de energia, entre outros. Por outro lado, a hidrazina apresenta uma alta 

toxidez e o desenvolvimento de métodos rápidos, seletivos e que apresentam curto tempo de resposta 

são atrativos. Esse trabalho descreve um método de preparação microeletrodos de ouro modificados 

com GO eletroquimicamente reduzido e nanopartículas de ouro (NPsAu) para a detecção eletroquímica 

de N2H4. Para tanto, a parte superior polimérica de circuitos eletrônicos encapsulados com tecnologia 

SMD (Surface Mounted Device) providos de 8-20 terminais foram desbastados com uso de lixas com 

granulometrias de 800 – 2500 Mesh até a exposição e ruptura de micro fios de ouro usados originalmente 

para fazer o contato elétrico entre a parte ativa do CI e os terminais externos do chip. Após a exposição 

de microdiscos de ouro obtidos deste processo mecânicos, os terminais externos do CI foram soldados 

a fios de cobre ou em circuitos impressos e embutidos em resina epóxi para a confecção de plataformas 

em formato cilíndrico ou planar. Os substratos de ouro foram caracterizados por microscopia óptica e 

eletrônica de varredura, técnicas eletroquímicas e análise por energia dispersiva de raios-X (EDS-X). 

As modificações do substrato de ouro foram feitas a partir de dois métodos: (i) eletroredução parcial de 

uma dispersão de GO 0,50 mg.mL-1 em meio de 0,050 mol.L-1 de tampão acetato (pH= 4,2) Na2SO4 5,0 

mmol.L-1 de eletrólito suporte no intervalo de potencial de + 0,50 V a -1,20 V vs Ag/AgCl, seguido de 

drop casting de uma solução de AuNPs 32 µmol.L-1 e (ii) eletroredução de GO 1,0 mg.mL-1 e HAuCl4 

0,30 mmol.L-1 em meio de tampão carbonato 0,010 mol.L-1 (pH=9,0) sobre substratos de ouro. As 

caracterizações dos materiais utilizados foram feitas por espectroscopia UV-Vis, Raman e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Melhores resultados de estabilidade dos nanossensores foram obtidos 

com método (ii). Com esta estratégia de modificação, obteve-se resposta linear dos nanossensores à 

N2H4 na faixa de concentração de 2,0 a 140 µmol.L-1. A combinação de um sistema de análise em fluxo 

com detecção amperométrica de N2H4 sobre arranjos 20 nanossensores de híbridos de rGO e NPsAu 

permitiu atingir o limite de detecção de 76 nmol L-1 (3σ) com injeção de 25 µL de amostra. Sob vazão 

de 0,7 ml min-1 do fluido transportador, a frequência analítica foi estimada em 65 determinações/hora. 

O sistema analítico foi usado na determinação de N2H4 em amostras de águas de abastecimento e rejeitos 

líquidos de laboratório. 

Palavras-Chave: Nanossensores, eletrodos modificados, rGO, nanopartículas de ouro, voltametria, 

hidrazina.   
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ABSTRACT 

 

Hydrazine (N2H4) is a volatile, flammable, water-miscible inorganic compound with great importance 

in fuel, catalysis, corrosion, agriculture and, pharmaceutical fields. More recently, due to its reducing 

activity, N2H4 has also been used as a reagent in the synthesis of nanomaterials, such as reduced 

graphene oxide - a nanomaterial with excellent chemical, mechanical and electrical properties, which 

has been used for fabrication of sensors, paints, and polymer films, electrodes for energy storage devices, 

among others. On the other hand, hydrazine presents high toxicity, and the development of fast, 

selective, and low-cost methods is attractive. This work describes a process of preparing gold 

microelectrodes modified with electrochemically reduced graphene oxide and gold nanoparticles 

(NPsAu) for the electrochemical detection of N2H4. For this purpose, the polymeric upper part of 

encapsulated electronic circuits with SMD (Surface Mounted Device) technology, provided with 8-20 

terminals, was roughed using sandpaper with 800 - 2500 Mesh grain sizes until the exposure and rupture 

of gold microwires, which were originally used to do electrical contact between the active part of the CI 

and the external terminals of the chip. After the exposure of gold microdisks obtained from this 

mechanical process, the external terminals of the CI were welded to copper wires or in printed circuits 

and embedded in epoxy resin for making cylindrical or planar platforms. The characterizations of the 

gold substrate were carried out by optical and scanning electron microscopy, cyclic voltammetry and X-

ray dispersive energy analysis (EDS-X). The modifications of the gold substrate were made by using 

two methods: (i) partial electrochemical reduction of graphene oxide (GO) 0.50 mg.mL -1 in Na2SO4 5 

mmol.L-1 of support electrolyte and 0.05 mol.L-1 acetate buffer (pH 4.2) at potential range of +0.50 V at 

-1.20 V vs Ag/AgCl, followed by drop-casting of a solution of AuNPs 32 µmol.L-1 and (ii) partial 

electrochemical reduction of GO 0.50 mg.mL-1 and  0.30 mmol L-1 HAuCl4 in 0.010 mol.L-1 carbonate 

buffer (pH  9.0) on gold microdisks. The material characterization was made by UV-Vis and Raman 

spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM) techniques. Better stability results with the 

modified nanosensors were obtained by using the method (ii).  Using this strategy of modification, we 

prepared  sensors that show a linear response to hydrazine in the concentration range of 20 to 140 

μmol.L-1. The combination of a system of flow injection analysis (FIA) with amperometric detection 

allowed us to reach the limit of detection of 76 nmol.L-1 (3σ) with sample injections of 25μL. Under the 

0.7 mL.min-1 flow rate of carrier solution, the analytical frequency was estimated at 65 

determinations/hour. The new analytical system was used for N2H4 determination in tap water and 

laboratory liquid effluent samples.  

 

Keywords: Nanosensors, modified electrodes, rGO, gold nanoparticles, voltammetry, hydrazine. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A hidrazina (N2H4) é um composto inorgânico incolor, volátil, inodoro, 

inflamável e miscível em água (TROYAN, J. E., 1953; YUAN, M., MITZI, D. B., 2009). É 

utilizado em diversas aplicações industriais, entre as quais destaca-se o uso como propelente de 

foguetes e mísseis, células combustíveis, inibidor de corrosão, agente anti-

microbiano, pesticida, agente redutor e catalisado de reações poliméricas, entre outros. (LU et 

al., 2016; LAO et al., 2010; ZHANG et al., 2015).  Mais recentemente, a hidrazina (HZ) tem 

sido utilizada também na síntese química de derivados de grafeno, através da redução do óxido 

de grafeno para preparação do óxido de grafeno reduzido (rGO), um material de excelente 

condutividade elétrica podendo ser empregado na produção de filmes condutores transparentes, 

dispositivos de armazenamento de energia, sensores, tintas condutoras, eletrodos para sistemas 

de desionização capacitiva e compósitos poliméricos (CAO et al., 2017, SHAHID et al., 

2018, ZHOU et al., 2018), bem como na síntese de nanopartículas metálicas (KHAN, I; KHAN, 

I. SAEED, K., 2017).  

Por outro lado, o uso de hidrazina desperta muita preocupação devido 

à elevada toxicidade quando em contato com a pele e mucosas (via oral ou inalado).   Estudos 

mostram que a hidrazina possui atividade carcinogênica e mutagênica, e causa severos danos 

ao sistema nervoso e sistema sanguíneo (LIU et at., 2016; KANNAN, P. K.; MOSHKALED, 

S. A.; ROUT, C. S.; 2016).  Sua presença em sistemas aquáticos causa efeitos adversos à fauna 

e flora devido ao consumo de oxigênio dissolvido em sistemas aquáticos (OLIVEIRA et al, 

2015). Na água potável, o limite de concentração de hidrazina permitido é de 10 µg L -

1 (ZELNICK et al, 2003).  

Diante destas situações, observa-se a necessidade de procedimentos analíticos 

de resposta rápida capazes de fazer a detecção de hidrazina em uma ampla faixa de concentração 

para aplicações em amostras de interesse industrial, ocupacional e ambiental. Os métodos 

analíticos utilizados para a determinação de hidrazina baseiam-se principalmente na 

cromatografia líquida (KOSYAKOV et al., 2017), espectroscopia UV-Vis, fluorescência (LIU 

et al., 2018), quimiluminescência (REDDY et al., 2018) e técnicas eletroquímicas. Entre as 

técnicas eletroquímicas, as mais utilizadas são a voltametria e amperometria. Os 

métodos voltamétricos e amperométricos são particularmente atrativos e robustos para esta 

aplicação, uma vez que oferecem menor custo da instrumentação, resposta rápida mesmo em 

baixas concentrações do analito, portabilidade e facilidade de miniaturização do detector. Entre 
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os métodos analíticos que utilizam detecção voltamétrica e amperométrica para detecção 

de hidrazina, predominam o uso de eletrodos de tamanho convencional em 

células “in batch” (ZHANG et al, 2009)  

O uso de eletrodos menores, com dimensões da ordem de micrometros ou 

nanométricos oferece atrativos as técnicas eletroquímicas como alta eficiência no transporte de 

massa devido à  predominância da camada de difusão radial; elevada relação corrente 

faradaica/capacitiva, queda ôhmica desprezível devido aos baixos sinais de ruído que circulam 

na célula eletroquímica, menor flutuação do sinal analítico frente a variações de fluxo de 

soluções e detecção de analitos em baixas concentrações. De outro lado, uma desvantagem, 

associada ao emprego de micro e nanossensores são os baixíssimos os sinais de corrente 

absoluta gerados em cada eletrodo (DAHAMAN, 2017; COMPTON, et al, 2009).  

Tal desvantagem, no entanto, pode ser superada com o uso de arranjo de 

micro ou nanossensores, onde o sinal analítico gerado corresponde ao somatório das correntes 

absolutas geradas por cada sensor (COMPTON, R.G.; HENSTRIGDE, M. C.; 2012)  

Diversas estratégias de fabricação de micro e nanoeletrodos têm sido descritas 

na literatura, entre elas a técnica de laser pulling – que consiste no aquecimento de um 

filamento metálico revestido em um capilar de vidro com um feixe de laser, gerando tração no 

material, esticando e afinando – onde usualmente se parte de fios de espessuras milimétricas 

disponíveis comercialmente  e obtém-se materiais de escala nanométrica (ZHANG et al, 2015); 

fotolitografia e screen printed – que são técnicas comumente utilizadas em microfabricação de 

circuitos eletrônicos e outros microdispositivos, onde o material condutor é depositado sobre 

um substrato (geralmente polimérico) e recoberto com uma camada protetora. A peça então 

passa por um processo denominado etching, onde o circuito eletrônico é impresso sobre a peça. 

Após essa etapa, a camada protetora é removida da peça e o material condutor é 

exposto (COMPTON, R. G.; HENSTRIGDE, M. C., 2012).   

A técnica de corrosão eletroquímica possibilita obter eletrodos cônicos, com 

pontas de escalas nanométricas como descrito no trabalho de Wu e colaboradores, onde um 

filamento de tungstênio é inserido em uma solução alcalina sob potencial controlado para a 

eletroxidação do filamento metálico e corrosão controlada (WU et al, 2013).  

Outra estratégia é a fabricação de nanobandas de eletrodos através da evaporação 

ou pulverização de filmes metálicos. Nesta abordagem, o eletrodo é exposto à solução pelas 

bordas, em vez da superfície plana (ARRIGAN, 2004). 

De maneira geral, as técnicas descritas têm custo elevado e usualmente, 

permitem obter um único micro/nanossensor (COMPTON et al, 2009).  
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 Neste trabalho, as potencialidades oferecidas pelos micros e nanossensores 

foram exploradas para a construção de plataformas de microdiscos de ouro de baixo custo, 

obtidos de circuitos descartáveis encapsulados com tecnologia SMD (Surface Mounted 

Devices). Os microdiscos foram modificados com óxido de grafeno reduzido combinados com 

nanopartículas de ouro visando a determinação voltamétrica e amperomérica de baixas 

concentrações de hidrazina. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral  

Desenvolver arranjos de nanossensores híbridos de óxido de grafeno reduzido 

(rGO) e nanopartículas de ouro (NPsAu) para determinação eletroquímica de hidrazina.   

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

I. Sintetizar e caracterizar o óxido de grafeno reduzido (rGO) e NPsAu de diferentes diâmetros; 

II. Desenvolver e avaliar a resposta eletroquímica de arranjos de nanossensores de ouro 

modificados com rGO e nanopartículas de ouro; 

III. Desenvolver metodologia analítica visando a determinação eletroquímica de baixas 

concentrações de hidrazina; 

IV. Aplicar a metodologia proposta na determinação de hidrazinas em águas de abastecimento 

público e em rejeitos químicos de laboratório. 

V. Desenvolver a metodologia para uso dos nanossensores em sistemas de análise por injeção 

em fluxo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Hidrazina: Histórico, propriedades, aplicações 

A hidrazina é um composto químico altamente reativo que possui diversas 

aplicações na área de combustíveis como propelente para foguetes e mísseis, agente catalítico, 

agente inibidor para corrosão de metais como aço, incrustante de caldeiras, supressor de 

oxigênio, vasodilatador (AZZOUZI et al, 2016, OLIVEIRA et al, 2015, SINHA et al, 2014). 

Ela e seus derivados também são utilizados como pesticidas, não diretamente aplicado em solos 

mas como matéria prima para esses compostos (MANINKADAN et al, 2018; OLIVEIRA et al, 

2015).  

Estruturalmente, a N2H4 possui dois pares de elétrons livres e quatro átomos de 

hidrogênio substituíveis (Figura 01). Para a sua formação, a hidrazina tem uma entalpia de 

formação endotérmica (ΔHf = 55,63 kJmol.L-1), com o nitrogênio com estado de valência - 2. 

Por ser uma molécula instável, a hidrazina tende a se dissociar e formar nitrogênio (N2), com 

uma ligação tripla nos átomos centrais (N≡N), liberando uma grande quantidade de energia 

(Hdissociação= -622 kJ.mol-1) durante o processo. Tal propriedade energética foi reconhecida e 

explorada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que utilizaram o composto como 

combustível para foguetes (PATIL et al, 2014). A sua produção em larga escala, na forma de 

hidrato, foi expandida e a forma anidra era apenas produzida em laboratório. Dados da época 

relatam que mesmo diante das dificuldades da guerra, o país conseguiu produzir 417 toneladas 

do reagente em 1947. (TROYAN, J. E, 1953)  

Figura 1. Estrutura da molécula de hidrazina. 

Fonte: Adaptado pelo autor 
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Como agente redutor, a N2H4 possui dois pares de elétrons livres, o que permite 

que seja um bom agente anti-oxidante pela capacidade de doar os quatro elétrons. As reações 

de oxidação em meio ácido e alcalino estão abaixo (equações 1 e 2), com seus respectivos 

potenciais (PATIL et al, 2014; OLIVEIRA et al, 2015).  

A equação 1 representa a semi-reação da molécula agindo como redutor, sendo 

comumente observada em meios alcalinos e neutros. A reação ilustrada na equação 2 ocorre em  

meio ácido, onde a hidrazina sofre uma protonação e forma o íon hidrazínio (N2H5
+), que 

posteriormente sofre dissociação.  

A hidrazina também pode agir como agente oxidante, em meios que favoreçam 

a reação com transferência de carga, formando amônia: 

Reações em que a hidrazina é o agente oxidante são possíveis, mas menos 

frequentes. (PATIL et al, 2014) 

Embora frequentemente utilizado em diversas aplicações, a hidrazina é um 

agente tóxico que tem despertado atenção devido a seus efeitos carcinogênicos, mutagênicos, 

corrosivo para vias respiratórias e mucosas. Estudos reportaram danos a órgãos internos como 

fígado (HEIDARI et al, 2013), rins (HU et al, 2013), pulmões (SINHA et al, 2014). A hidrazina 

tem efeitos no sistema nervoso central e que causa anomalias no sistema sanguíneo (ROUT, C. 

S.; 2016).  

O limite de exposição para hidrazina permitido pela Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) é de 1,0 ppm. Outros limites reportados, como na American 

Conference of Govermental Industrial Hygienists (ACGIH) é 0,010 ppm. Um estudo feito em 

amostras de urina de trabalhadores de uma indústria japonesa expostos a hidrazina em 

concentração de 0,10 ppm, revelou que os trabalhadores excretaram em média 2,7 ± 2,0 ppm 

de hidrazina (n=8) (ISENBERG et al, 2016). É também reconhecida como um poluente 

ambiental pela Enviromental Protection Agency (EPA) devido sua toxidez. O limite 

estabelecido de inalação mínima é de 0,004µg.mL-1 (TANG, Y.; KAO, C.; CHEN, P., 2012).  

N
2
H

4
 + 4OH-         N

2(g) 
+ 4H2O

 

(aq) 
+ 4 e-     E0= + 1,16 V  

N
2
H

5
+          N

2(g) 
+ 5H+ 

(aq) 
+ 4 e-    E0= + 0,23 V  

(Equação 1) 

(Equação 2) 

N2H4 + 2H2O+ 2e-              2OH- + 2NH3    E0= + 0,10 V  (Equação 3) 
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Alguns de seus compostos, entretanto, são utilizados para fins médicos – como 

a hidralazina, um vasodilatador bastante usado na área oncológica, por ser um inibidor de 

enzimas ligadas a mecanismos carcinogênicos. Ainda assim, este mesmo composto foi 

reportado como indutor de formas mais severas de lúpus erimatoso sistêmico - doença 

autoimune inflamatória crônica, que atinge tanto pele, mucosas até danos em órgãos internos e 

articulações – com sintomas variados como febre, dores, vermelhidão tanto sintomas 

relacionados aos órgãos atingidos como inflamação de rins, pleura, entre outros (SINHA et 

al,2014). 

Apesar dos efeitos adversos relatados sobre a toxidez e a desatenção no 

manuseio da hidrazina, este composto tem uma grande importância industrial e com isso a 

necessidade de tecnologias para sua detecção de forma rápida, segura e precisa tem atraído 

estudos para suprir essa necessidade. 

Diversos métodos têm sido utilizados para a determinação de hidrazina, 

predominantemente, aqueles baseados em técnicas cromatográficas, espectroscópicas e 

eletroquímicas.  

Shin e colaboradores desenvolveram um método sensível para detecção de 

hidrazina em água por meio de uma reação de derivação com orto-ftalaldeído, onde a reação 

gera uma hidrazona, por uma reação de base de Schiff. A hidrazona formada então é extraída 

da amostra com um solvente orgânico (hexano, acetato de etila, éter metílico-terc-butílico ou 

cloreto de metileno), onde a extração foi otimizada com acerto de pH das soluções (pH=9,5). 

Após isso a amostra é nebulizada e injetada em um cromatógrafo de gás acoplado a um 

espectofotômetro de massas. A derivação da amostra para a hidrazona permitiu ter uma análise 

mais segura, uma vez que a proporção de hidrazina para hidrazona formada é de 1:1. (SHIN et 

al, 2013)  

Utilizando mesmo mecanismo de derivação, Gu e Camden reagiram orto-

ftalodialdeído com hidrazina sob a superfície de nanopartículas de prata (Ag), formando 

ftalazina. A formação do composto aromático sobre a nanopartícula oferece um método mais 

simples, uma vez que os compostos aromáticos polarizados emitem um sinal muito mais intenso 

no SERS para detecção por espectroscopia Raman (GU, X.; CAMDEN, J. P, 2015). 

Cui e colaboradores se utilizaram de uma reação de hidrazina com lucigenina 

em meio alcalino, em presença de nanopartículas de platina (Pt), produziram um sinal de 

quimiluminescência em 480nm. Os estudos dessa reação foram realizados por espectroscopia 



23 
 

UV-Vis e XPS. A reação entre a hidrazina e o oxigênio dissolvido no meio alcalino é catalisado 

pela presença das nanopartículas de platina, formando um peróxido de oxigênio, que formará 

em seguida um radical superóxido que oxida a lucigenina, para a geração de um sinal de 

luminescência (CIU et al, 2011). 

Os métodos eletroquímicos são ainda pouco explorados para detecção de N2H4 

e oferecem algumas vantagens em relação aos métodos óticos e cromatográficos que incluem 

elevada sensibilidade, boa seletividade, robustez, custo relativo baixo de aquisição e 

manutenção dos equipamentos e baixa geração de resíduos.  

 

2.2 MICRO E NANOSSENSORES 

Os sensores químicos, por definição, são dispositivos que respondem a estímulos 

químicos e permitem a coleta de dados de um determinado sistema, em forma de um sinal – 

seja ele iônico, elétrico, entre outros. (BERTOTTI, M.; 2000). Os sensores eletroquímicos 

detectam o estímulo de uma reação de oxidação ou redução e o transdutor acoplado permite 

que o sinal captado seja lido e forma de grandezas de corrente elétrica ou de potencial presente 

numa célula eletroquímica. É desejável que para se obter um sinal com a maior qualidade 

possível, que sejam minimizados efeitos estranhos ao que será lido, tais como: interferentes, 

ruídos eletrônicos ou erros durante o experimento. (BERTOTTI, M.; 2000; RAJESHWAR, K.; 

IBANEZ, J. 1997) 

  A miniaturização dos sensores permitiu sua utilização nos mais diferentes tipos 

de sistemas. Os microeletrodos e nanoeletrodos são dispositivos em que suas dimensões físicas 

estão confinadas na escala micro e nanométrica.  Com isso, suas propriedades são melhoradas 

frente aos eletrodos convencionais, tais como a elevada eficiência no transporte de massa devida 

a predominância da difusão radial(Figura 02), com a diminuição da área do eletrodo – assim, 

há uma renovação instantânea da camada de espécies eletroativas que chegam até a superfície 

do eletrodo para reagirem – e com isso as respostas são obtidas em curto espaço de tempo e 

queda ôhmica devido aos baixos sinais de corrente que circulam na célula eletroquímica. 

(COMPTON, R. et al, 2009; COMPTON, R., HENSTRIDGE, M., 2012). 
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Figura 02. Esquematização do transporte de massa na superfície de um macro (A) e 

microeletrodo (B). 

Para que se tenha um transporte de massa efetivo predominantemente por 

difusão em microeletrodos e nanoeletrodos (B), o limite dimensional dos discos é um fator 

importante. Compton e colaboradores pontuaram três parâmetros que podem afetar o transporte 

de massa em arranjos de microeletrodos. De acordo com os autores, a camada de difusão 

individual de um microeletrodo (δ), o tamanho de um microeletrodo definido pelo raio médio 

(r) e a distância intercentral de um eletrodo a outro (d) tem influência no comportamento da 

camada difusional de um eletrodo, dividido assim em quatro tipo de regimes: (i) quando a 

difusão do eletrodo se comporta de forma que  δ << r; (ii) a difusão radial em cada eletrodo 

presente no arranjo se comportar de forma que δ= r < d, (iii) quando uma zona de transição se 

forma quando r < δ e (iv) quando a difusão é regida pela situação em que δ >>d. A situação (ii) 

é dita ideal quando as respostas individuais de cada eletrodo pertencente ao arranjo possuam 

sinais analíticos semelhantes e a reposta do arranjo inteiro seja o somatório das contribuições 

de cada eletrodos, e o caso (iv) é quando há sobreposição das camadas de difusão dos eletrodos 

(COMPTON et al, 2009). 

No caso de eletrodos modificados com nanomateriais, como as nanopartículas, 

por exemplo, cada nanopartícula pode ser considerada um nanoeletrodo – pois a resposta do 

sensor e dependente das propriedades do nanomaterial (METTERS, J. P; BANKS, C. E., 2014). 

Com isso, o sinal de um arranjo contendo nanossensores é o somatório da contribuição de todos 

os sinais das nanopartículas presentes na superfície a ser analisada. Considerando então, um 

eletrodo em que há várias nanopartículas adjacentes, a figura 03 demonstra as quatro situações 

que influenciam no transporte de massa dos eletrodos. 
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Figura 03: Simulações das camadas de difusão de um eletrodo contendo nanopartículas esféricas. Perfil 1, onde 

σ=1000; perfil 2, σ=10; perfil 3, σ= 1 e perfil 4, onde σ=0,01. Para todos os perfis o R0 = 2. Todas as simulações 

foram feitas com a condição de pico de potencial de voltametria linear. 

 

Fonte: STREETER, I; COMPTON, R.G., 2007 – Adaptado pelo autor. 

   

Como agora o espaçamento entre centros é mais crítico e a densidade de carga é 

mais intensamente sentida por conta da alta área superficial apresentada pelo material, é 

importante que os nanossensores estejam alinhados em arranjos para que o perfil descrito em 1 

(idealmente a melhor condição) seja atingido. Em nanossensores, são descritos dois tipos de 

arranjos obtidos com nanomateriais, classificados de acordo com a distribuição no plano. Os 

arrays são descritos como os arranjos de nanoeletrodos cujo espaçamento entre os 

nanossensores é bem definido e o arranjo é ordenado. Já os essembles se referem aos arranjos 

de nanossensores que o espaçamento não é bem definido (ARRIGAN, D. W. M; 2004).  

  O comportamento eletroquímico dos nanossensores é similar aos do 

microsensores: devido ao seu tamanho reduzido, a difusão radial é mais favorecida, e o aspecto 

voltamétrico observado é usualmente o sigmoidal. Para a estimativa do raio efetivo, é utilizado 
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o valor de corrente-limite obtido com sistema redox com comportamento eletroquímico bem 

estabelecido e é aplicado em um dos modelos em que o formato físico do nanoeletrodo obtido 

é o mais semelhante, conforme mostra a figura 04. 

 

Figura 04: Geometria dos nanoeletrodos com seus respectivos modelos de camada de difusão e 

equações de corrente-limite. 

 

Fonte: ARRIGAN, D. W. M; 2004.(Adaptado pelo autor) 

 

2.3 MATERIAIS APLICADOS A DETEÇÃO ELETROQUÍMICA DE N2H4 

Os materiais para aplicações em eletrodos devem apresentar boa condutividade 

elétrica, uma boa performance eletroquímica e ser quimicamente inerte. Dentre os materiais 

mais utilizados destacam-se os materiais metálicos como ouro e platina – que além de alta 

estabilidade relativa (contando que sejam utilizados em condições de meio e potencial que não 

causem sua corrosão), são utilizados principalmente para estudos de cinética e transferência de 

cargas (EIS). Para materiais metálicos, a propriedade de ser inerte é relativa – pois em 

determinadas condições podem de meios, são materiais que formam ligações com o oxigênio 

ou hidrogênio presentes no meio em que estão inseridos. Apesar disso, são materiais que 

permitem o uso em amplas faixas de potencial e alguns apresentam propriedades catalíticas, 
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como a platina. Entre os materiais não-metálicos, destaca-se o uso do carbono e seus derivados 

(BRETT, C. M. A.; BRETT; A. N. O.; 1993).   

O ouro é um dos metais mais utilizados como eletrodo – por apresentar boa 

resistência a oxidação, boa condutividade, alta pureza, propriedades elétricas, magnéticas e 

óticas, entre outras. Em eletroquímica, o ouro se destaca por ser um material que oferece uma 

faixa ampla de trabalho – principalmente em regiões mais positivas, de fácil manutenção e por 

ser um material com grande afinidade com grupamentos como o tiol – facilitando processos de 

modificação de superfície (FOGUEL et al, 2016).   

Uma maneira que possibilita o aumento da área superficial de eletrodos 

metálicos é a técnica de de-alloying, onde o material do eletrodo é formado por uma liga 

metálica em que um dos metais é eletroquimicamente mais ativo que o outro. A partir disso, a 

liga é submetida a um processo de corrosão eletroquímica, onde ocorre a remoção do material 

mais eletroativo e a permanência do metal menos eletroativo, com mais poros.  Esta técnica é 

bastante utilizada para criar porosidade no material e com isso, aumentar a superfície ativa do 

eletrodo (DAMIAN, A.; MAROUN, F.; ALLONGUE, P.; 2016). Dentro deste contexto, 

trabalhos como o de Manikandan e colaboradores, apresentaram uma proposta de 

microeletrodos porosos de ouro para a determinação simultânea de hidrazina e mais dois outros 

analitos (sulfito e nitrito), em que o material do eletrodo foi obtido a partir do processo de de-

alloying, criando assim uma maior porosidade que implicou na melhoria da área eletroativa dos 

microeletrodos utilizados. A área eletroativa de um eletrodo é o local onde acontece todos os 

processos eletroativos de um eletrodo de trabalho. Um aumento significativo nesse local 

implica numa melhoria da resposta obtida dos materiais a serem avaliados, antecipação do sinal 

analítico por efeitos de catálise, aumento de sensibilidade, seletividade, entre outras 

propriedades dos sensores (MANIKANDAN, V.; LIU, Z.; CHEN, A.; 2018). 

Tang e colaboradores também abordaram a técnica de preparação de eletrodos 

nanoporos de ouro (NPG). Partiram de um eletrodo de vidro de óxido de índio e estanho (ITO 

glass) que foi previamente modificado por um processo de eletrodeposição com uma camada 

de uma liga composta de ouro e prata (Ag-Au) e seguido do processo de de-alloying da prata. 

As caracterizações foram feitas por MEV – EDS, onde determinaram que a camada de ouro 

estava depositada e a morfologia dos nanoporos formados. Pela análise de EDS, após o processo 

de de-alloying, a composição do filme na superfície foi de 95,4% de ouro. É descrito que há 

uma relação entre as concentrações atômicas dos elementos formados com as concentrações 

utilizadas, onde neste trabalho, a melhor proporção para a formação do filme nanoporoso foi de 
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60% Ag- 40% Au. Para a análise do processo de transferência de carga, análises de 

espectroscopia de impedância eletroquímica foram realizadas usando o sistema[Fe(CN)4]
4-/3- 

como sonda eletroquímica – mostrando que o NPG tem um menor valor de resistência de 

transferência de cargas frente ao ITO limpo – que por ser um semicondutor, apresenta um alto 

valor de resistência - provando que a estrutura nanoporosa oferece uma melhoria nos processos 

interfaciais do eletrodo. Para a análise de N2H4, o eletrólito usado foi o tampão fosfato 0,10 

mol.L-1, pH=8,0 e os ensaios feitos por voltametria cíclica, onde a hidrazina sofre uma 

antecipação de potencial de 150mV em reação ao potencial usualmente descrito na literatura 

(+0,2 V vs Ag/AgCl)  e a intensidade de sinais de corrente é dependente também da velocidade 

de varredura empregada. A estabilidade do eletrodo também foi medida após alguns dias, e os 

eletrodos nanoporosos demonstram performance semelhante a eletrodos recém preparados. 

(TANG, Y.; KAO, C.; CHEN, P.; 2012)  

O carbono é o material não metálico mais amplamente aplicado como matéria 

prima de eletrodos – devido ao seu baixo custo, ampla faixa de potencial de trabalho, elevada 

área superficial e biocompatibilidade, o que o torna um material ideal para trabalhar com 

análises de biomoléculas  

O carbono pirolítico altamente orientado (HOPG) é um dos materiais utilizados 

para a construção de eletrodos. Sua estrutura consiste em camadas de grafite paralelas com 

espaçamento entre camadas de 3,35 Å. Seu plano basal é composto por arranjos hexagonais de 

carbonos com ligação sp2, enquanto as bordas apresentam uma superfície irregular. Isso 

diferencia em suas propriedades químicas e performance eletroquímica. Também é usualmente 

empregado como contra-eletrodo em células eletroquímicas, devido a sua alta estabilidade 

química (HADI, M.; ROUHOLLAHI, A.; YOUSELF, M.; 2011). 

Hadi e colaboradores desenvolveram um método baseado no uso de um eletrodo 

de carbono pirolítico para a detecção de N2H4. Os autores usaram um eletrodo cilíndrico de 

grafite e modificaram com filmes de carbono pirolítico depositado por um processo térmico 

sobre a superfície do eletrodo: a formação do filme foi realizada sob aquecimento até 1100°C 

em atmosfera contendo uma mistura de metano (CH4 ) e argônio (Ar), com fluxo de 50 ml.min-

1 para ambos os gases. O processo otimizado permitiu a preparação de cerca de 100 filmes de 

carbono pirolítico por batelada. Uma modificação da superfície do material foi realizada, 

mergulhando o eletrodo em mistura contendo 25 mL de 5mmol.L-1 de 2-4 dinitrofenilhidrazina 

e 0,25mL de HCl concentrado, onde permaneceu sob refluxo por 12 horas. Após isso, o material 

foi lavado com etanol aquecido e água, seguido de secagem a temperatura ambiente. Esse 
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tratamento prévio permitiu a funcionalização superfície sensor. Os estudos para a detecção de 

N2H4 variaram entre avaliações do pH do meio, da influência das bordas do grafite pirolítico 

formado seguido que avaliações da detecção do analito. (HADI, M.; ROUHOLLAHI, A.; 

YOUSELF, M.; 2011). 

Entre os materiais de carbono utilizados como substrato para a preparação de 

eletrodos de tamanho convencional para detecção de hidrazina, o carbono vítreo se destaca, 

devido as suas excelentes propriedades eletroquímicas, biocompatibilidade e por apresentar 

custo relativamente baixo (YANG et al.; 2015; CHEN et al.; 2011). Para a preparação de 

eletrodos de carbono vítreo modificados, os nanomateriais começaram a ser aplicados para este 

fim devido, principalmente, a sua elevada área superficial. Entre os nanomateriais usados para 

esta finalidade, os nanomateriais de carbono permitem também uma melhoria na atividade 

catalítica, melhoria em processos de adsorção e boa condutividade elétrica (YANG et al.; 2015).  

Entre estes nanomateriais, o grafeno e seus derivados têm maior destaque. O 

grafeno foi isolado em 2004 por Geim e colaboradores na Universidade de Manchester a partir 

da exfoliação mecânica do grafite. O nome grafeno foi adotado anos antes, em 1962, a partir 

do prefixo graf – derivado do grafite e do sufixo -eno, devido as ligações duplas presentes e 

caraterísticas do material. Sua estrutura consiste em uma monocamada plana de átomos de 

carbono hibridizados na forma sp2 arranjados hexagonalmente, semelhantes a estrutura de favos 

de mel, conforme mostra a figura 05. (NOVOSELOV et al, 2004)  

Figura 05: Estrutura do grafeno. 

Fonte: ROBERTS et al, 2010 (Adaptado pelo autor). 
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A estrutura sem defeitos do grafeno se mostra quimicamente inerte e interage 

com outras moléculas por adsorção física – pela formação de interações do tipo π-π. Quando a 

estrutura basal é preservada, o grafeno apresenta pouca reatividade frente a outros materiais. 

Para aumentar sua reatividade é introduzido defeitos ou grupos funcionais em sua estrutura. 

Um dos métodos mais utilizados é a dopagem da superfície do grafeno com átomos de boro e 

nitrogênio, e a introdução de grupo funcionais, como carbonilas, carboxilas e aminas. (VILAR, 

E. O.; SEGUNDO VIEIRA, J. E., 2016) 

Suas propriedades elétricas são excepcionais: com condutividade elétrica de até 

2.104 S.cm-1 e mobilidade eletrônica de 2.105 cm2.V-1.s-1, o grafeno supera valores descrito de 

materiais já amplamente utilizados como o silício. Propriedades resultantes de uma massa 

efetiva presente na monocamada do grafeno, uma vez que analisando eletronicamente como se 

comporta as camadas de grafeno sobrepostas, o grafeno sobrepões dois pontos cônicos na zona 

de Brillouin devido a aproximação dos pontos cônicos referentes a banda de valência e a banda 

de condução – onde entende-se que os portadores de carga são elétrons “sem massa” ou também 

chamados de férmions de Dirac, como ilustrado na figura 06 o comportamento de um material 

condutor e sua comparação com o grafeno. 

Figura 06. Ilustração do band-gap existente no grafeno em relação a materiais semicondutores. 

Fonte: VILAR, E. O.; SEGUNDO VIEIRA, J. E., 2016. 

Considerando uma monocamada de grafeno, a estrutura eletrônica apresenta 

uma banda de condução e uma banda de valência. Os átomos de carbono presentes na 

monocamada estão em hibridização sp2 em ligações σ, e ligações do tipo π dos orbitais residuais 

p que entram em ressonância, movendo-se livremente pela estrutura. Essas ligações formam 

dois estados, π e π*, os quais vão ocupar estados de valência mais altos e a banda de condução 
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fica desocupada, em valores mais baixos. Isso permite que as bandas de condução e valência se 

distribuam em uma dispersão cônica descrita na zona de Brillouin, tendo o comportamento de 

férmions de Dirac – e tendo o espaçamento entre bandas (gap) zero. Já em materiais 

semicondutores ou isolantes, para que um elétron ligado a um átomo possa se deslocar, é 

necessário que seja fornecido energia suficiente para que o elétron transpasse o “gap”. Por essa 

característica, os elétrons se movem rapidamente e com facilidade dentro da estrutura do 

grafeno (VILAR, E. O.; SEGUNDO VIEIRA, J. E., 2016).  

Outra característica a ser levada em conta para o estudo das propriedades 

eletrônicas é a conformação das bordas nas folhas de grafeno formadas. Com quiralidade e 

reatividade específicas, a forma como uma folha de grafeno pode ser dividida e as bordas 

formadas, interagem distintivamente. As folhas de grafeno quando cortadas formam bordas do 

tipo zigue-zague, características de um material semi-metálico devido ao band gap zero, 

enquanto as propriedades magnéticas são regidas pelo campo elétrico homogêneo externo ao 

plano que contém as bordas. Já o grafeno com bordas do tipo armchair (poltrona) possui caráter 

de semicondutor, com menor gap (ZHONG et al., 2017).  

Um dos fatores que alteram as propriedades do grafeno é a quantidade de 

camadas utilizadas. Características excepcionais são observadas quando se utiliza uma única 

folha de grafeno e as interações vão mudando de acordo com a presença de camadas 

empilhadas, como podemos observar na transmitância, onde uma folha de grafeno apresenta 

transmitância de até 97,7%, este número se altera quando se trata de bicamada (95%), tricamada 

(92%) e multicamada (89%, com n=4). Tal comportamento é justificado com o confinamento 

e a baixa densidade de estados no ponto de Dirac – há uma mudança no nível de Fermi que 

causa uma variação da densidade de carga (ZHONG et al., 2017). 

Diversos métodos são utilizados para a obtenção de grafeno – com pureza e 

tamanhos variados. Dependendo do tipo de aplicação, pureza, tamanho das folhas, um ou mais 

métodos podem ser aplicados para obtenção do material desejado. O método por exfoliação 

mecânica consiste num processo de descamação sucessiva de grafita com o auxílio de fita 

adesiva. Esse método possibilitou o estudo de propriedade de grafenos mono, bi e tricamadas, 

com um material de alta pureza e livre de defeitos. Uma limitação do método é a baixa 

produtividade na produção do material.  

Folhas de grafeno também podem ser obtidas por meio do uso de ondas 

ultrassônicas. A clivagem ultrassônica é o método que permite obter dispersões de grafite em 
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soluções aquosas contendo surfactantes ou líquidos iônicos, onde os resultados descritos 

reportam obtenção de grafeno multicamadas (menos de 5 camadas) e quantidades pequenas de 

grafeno monocamada (VILAR, E. O.; SEGUNDO VIEIRA, J. E., 2016). As dispersões são 

relativamente estáveis e os flocos obtidos são estabilizados por conta da repulsão causada pelas 

moléculas dos surfactantes adsorvidas na estrutura dos flocos. (COLEMAN, J., 2009). 

Outros métodos utilizam de técnicas térmicas para a obtenção de grafeno. A 

decomposição térmica de hidrocarbonetos é a base para o método de decomposição em fase 

vapor (CVD em inglês).  É utilizado para a obtenção de materiais carbonáceos de alta qualidade. 

A técnica pode ser dividida na etapa de decomposição dos precursores (geralmente 

hidrocarbonetos como metano, etano, entre outros) com uso de alguns catalisadores (FeCl3) e 

formação da estrutura carbônica sobre o substrato através dos átomos de carbonos dissociados 

durante a etapa de pirólise. Vários substratos metálicos são utilizados para a formação dos 

filmes de grafeno, tais como Co, Ni, Cu, Pt, Pd, Ru e Ir (VILAR, E. O.; SEGUNDO VIEIRA, 

J. E., 2016; CORAUX, J. et al, 2008; VAARI, J. L.; HAUTOJÄRVI, P., 1997). A vantagem do 

método é a obtenção de folhas de grafeno com alta pureza, e de filmes de grandes dimensões. 

A desvantagem é que dependendo da decomposição dos precursores e o rearranjo molecular, 

outras estruturas são formadas como subprodutos, por exemplo, nanotubos de carbono – onde 

o método por decomposição foi amplamente explorado para obtenção de nanotubos de parede 

simples e de paredes múltiplas.  

Outros métodos como crescimento epitaxial sobre carbetos e desenrolamento de 

nanotubos permitem a obtenção de folhas menores, mas com alta pureza atômica. Outras rotas 

como a redução térmica e a redução química são utilizadas para a obtenção de folhas de grafeno 

a partir dos derivados de grafenos oxidados, gerando assim o óxido de grafeno reduzido, 

conforme a figura 07 ilustra a seguir. 
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Figura 07: Esquematização da estrutura do óxido de grafeno reduzido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A utilização do óxido de grafeno reduzido como material de eletrodos possibilita 

a vantagem de se formar a estrutura in situ quando se utiliza da rota eletroquímica para sua 

obtenção, e seu comportamento eletroquímico é melhor comparado ao do grafeno – pois os 

defeitos na estrutura possibilitam uma melhoria no processo de transferência de carga, mas sua 

perfomance é dependente da presença ou ausência de grupamentos oxigenados – o que pode 

ser otimizado com a escolha correta da rota de síntese do GO de partida (PUMERA, M.; 2013). 

Para o estudo da hidrazina, é possível encontrar alguns trabalhos em que apenas eletrodos de 

óxido de grafeno e do óxido reduzido são utilizados, conforme os trabalhos descritos a seguir. 

Ng e colaboradores desenvolveram um arranjo de microsensores de óxido de 

grafeno reduzido para a determinação de hidrazina a partir da técnica de eletrodos impressos– 

onde, sob um substrato de polietileno tereftalato (PET) com uma camada superficial de ITO e 

rGO foi recoberto com uma camada protetora polivinil acetato (PVA) e depois, foi submetido 

a um processo de impressão e etching, onde o arranjo de microeletrodos de óxido de grafeno 

reduzido foi impresso sob essa superfície. Após esse processo, uma camada de polimetil-

metacrilato (PMMA) é aplicada sobre o arranjo de microsensores e a camada do polímero 

protetor é dissolvida em água. Após essa dissolução, os arranjos de microsensores estavam 

prontos para uso. A determinação de hidrazina foi feita em célula microfluídica, em meio de 

tampão fosfato 0,10 mol.L-1 (pH=7,4), onde os ensaios realizados por voltametria cíclica e  

voltametria de pulso diferencial mostraram a potencialidades dos arranjos obtidos (Ng et al, 

2015). 

Vinodha e colaboradores testaram uma outra abordagem para a detecção de 

hidrazina, ácido ascórbico e peróxido de hidrogênio, modificando a superfície de um eletrodo 
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de carbono vítreo com nanofolhas de óxido de grafeno por dropcasting. A caracterização do 

material por MEV mostra que a disposição das folhas sobre o substrato se assemelha ao formato 

de papel, como ilustra a figura 08 (a). Pela microscopia de transmissão, é observado a 

morfologia rugosa e a transparência dos filmes sintetizados. 

Figura 08. Microscopia eletrônica de varredura (a) e de transmissão (b) da superfície de óxido de grafeno sobre o 

substrato de carbono vítreo. 

Fonte: Vinodha et al, 2019. 

Uma análise por difração de raios-X demonstrou que os filmes formados 

apresentaram os picos característicos paras os planos 002, 101 e 004. O plano 002, com pico 

em 2θ=10,7°, apresentou um espaçamento interplanar de 0,83nm. Em comparação com o 

difratograma característico do grafite, conclui-se que o grafite foi efetivamente convertido em 

óxido de grafeno pelo método adotado. A caracterização eletroquímica do material foi feita por 

espectroscopia de impedância eletroquímica, onde se confirmou que a modificação melhora a 

transferência de carga da interface do eletrodo. Os estudos para a determinação de hidrazina 

foram realizados por voltametria cíclica no intervalo de concentração de 5 a 100µmol.L -1. O 

gráfico relacionando o log[hidrazina] com as correntes de pico anódica e catódicas demonstram 

que o processo é regido predominantemente por difusão. O efeito da velocidade de varredura 

na intensidade dos picos também foi analisado, indicando que mesmo com o aumento da 

velocidade, o transporte de massa continua sendo dominado por difusão. Por amperometria, o 

intervalo usado para detecção de N2H4 foi de 1,0 a 6,0 mmol.L-1 e  a curva analítica mostrou 

resposta linear com r2=0985. As análises em amostras reais de água (desionizada, 

abastecimento e de rio) foram feitas como testes de recuperação de concentrações já 
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adicionadas previamente. Os resultados obtidos demonstram uma boa performance do sensor e 

da potencialidade do óxido de grafeno como material para sensores para hidrazina. 

  Outra categoria de nanomateriais empregados para modificação da superfície de 

eletrodos são as nanopartículas. Estes materiais apresentam uma alta área superficial e 

dependendo de sua composição, apresentam ótimas características elétricas e catalíticas. Um 

dos metais mais utilizados para essas aplicações é o ouro (Au). As nanopartículas de ouro, 

quando incorporadas a estrutura de sensores, apresentam alta atividade catalítica; robustez dos 

materiais em que é aplicado, elevadas taxas de transferência de carga e boa atividade catalítica 

(MANIKANDAN, V.; LIU, Z.; CHEN, A.; 2018).  

  As nanopartículas, por definição, possuem suas dimensões confinadas na escala 

nanométrica, sendo classificadas como materiais 0D – com morfologia e diâmetros variados, o 

que faz com que suas propriedades variem de acordo com suas características. São também 

formadas de materiais diversos, como metais, óxidos metálicos, cerâmicos e podendo também 

se apresentar na forma bimetálica (conhecida como core-shell). A superfície pode ser 

funcionalizada com uma grande variedade de moléculas, sejam surfactantes, íons metálicos ou 

outras espécies, o que permitem seu uso em variadas áreas, podendo também ser utilizadas em 

híbridos com outros materiais (KHAN,I. ; SAEED, K.; KHAN, I.; 2017). 

  As nanopartículas foram descritas pela primeira vez na literatura por Michael 

Faraday, cuja síntese de nanopartículas de ouro a partir do sal cloroaurato de sódio (NaAuCl4), 

partindo de uma solução de coloração amarelada a coloração avermelhada após a adição de um 

agente redutor. (THOMPSON, David; 2007) No início dos anos 1950, Turkevich reportou o 

método que se tornou amplamente utilizado para a obtenção de nanopartículas de ouro 

utilizando o ácido tetracloroáurico como precursor das partículas metálicas e citrato de sódio 

como agente redutor e estabilizante.  

  Para a detecção de hidrazina, as nanopartículas têm sido aplicadas 

principalmente em materiais híbridos. Dutta e colaboradores utilizaram do híbrido com rGO e 

nanopartículas bimetálicas de ouro-paládio, onde o compósito foi obtido por uma mistura de 

GO ácido tetracloroáurico (HAuCl4) e ácido tetracloropaládico [II] (H2PdCl4), seguido de 

aquecimento por 15h a 160°C. Após etapas de lavagem, o produto final obtido foi seco e 

formou-se nanofolhas de óxido de grafeno reduzido com partículas bimetálicas de Au@Pd. A 

determinação de N2H4 foi feita por cronoamperometria, em um intervalo de concentração de 2 

a 40 µmol.L-1 (DUTTA et al, 2015).  
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  No trabalho de Sawangphruk e colaboradores (SAWANGPHURUK et al, 2014), 

a estratégia adotada foi a de modificar a superfície de um eletrodo de disco rotatório de carbono 

vítreo com filme de GO e nanopartículas de paládio [II] (PdNPs) por um método poliol: em 

dispersões de GO previamente sonicadas foram adicionadas diferentes concentrações de nitrato 

de paládio (II) variando de 10 a 1000 ppm, e foram obtidos híbridos com nanopartículas de 

diferentes tamanhos, após isso as suspensões foram lavadas com água desionizada e secas. A 

modificação da superfície do eletrodo de disco rotatório foi feita via dropcasting, de uma 

suspensão formada com os híbridos de rGO e PdNPs em acetona e secagem em temperatura 

ambiente. Os ensaios para os estudos do comportamento do híbrido foram feitos em meio de 

tampão fosfato, empregando a voltametria cíclica. O híbrido que apresentou o menor tamanho 

de nanopartículas (3,7 ± 1,4 nm) foi o que apresentou melhor comportamento eletroquímico. 

Os ensaios para a determinação da hidrazina foram obtidos por meio de cronoamperometria, 

utilizando um intervalo de concentração entre 0,1µmol.L-1 a 100 mmol.L-1. O tamanho da 

partícula influencia diretamente no comportamento eletroquímico do material, bem como no 

efeito catalítico (SAWANGPHURUK et al, 2014). 

  O presente trabalho propõe uma nova metodologia para a obtenção de arranjo de 

microsensores de ouro baseados na construção de arranjos de forma ecologicamente correta 

usando microchips de tecnologia SMD (Surface Mounted Device) encontrados em circuitos 

eletrônicos descartados. Os microsensores foram posteriormente modificados com um híbrido 

de rGO e NPsAu formados por redução eletroquímica, explorando o uso das técnicas 

eletroquímicas na formação do filme e análises das potencialidades do uso do arranjo em 

sistemas eletroquímicos “in batch” e em análises de soluções em fluxo. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Soluções e Reagentes 

  Todas as soluções aquosas foram preparadas com água desionizada 

(resistividade > 18.2 MΩ.cm) obtida com sistema de purificação Smart Park Millipore. Os 

reagentes de K2HPO4, KH2PO4, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, KCl, H2SO4 e K3 [Fe(CN)6] foram 

adquiridos da Merck e utilizados para o preparo de soluções tampão e eletrólitos suporte nas  

medições voltamétricas. Hidrazina (N2H4) em meio de etanol (Sigma-Aldrich) foi empregada 

para preparo das soluções padrão do analito para os estudos voltamétricos com nanossensores. 

O sal de citrato de sódio (C6H5Na3O7) e a solução de ácido tetracloroáurico (HAuCl4) foram 

obtidos da Sigma-Aldrich e utilizados na síntese de nanopartículas de ouro. O óxido de grafeno 

foi sintetizado a partir do método de Hummers modificado, com 48 horas de oxidação 

(HUMMERS, W. S., OFFERMAN, R. E., 1957; CHEN et al, 2013). Na preparação da estrutura 

polimérica das plataformas, utilizou-se resina epóxi transparente e seu respectivo catalisador, 

obtidos da Redelease (www.redelease.com.br). 

 

3.2 Instrumentação 

Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas com o potenciostato Metrohm 

Autolab modelo PGSTAT 128N, com módulo de amplificação de baixas correntes (ECD) 

controlado pelo software NOVA versão 1.11.  Para as medidas de análise por injeção em fluxo, 

utilizou-se uma bomba peristáltica Ismatec de 04 canais e oito roletes, modelo MS Reglo, para 

impulsionar as soluções, um injetor de soluções com controle manual provido de uma alça de 

amostra de 25 µL para introduzir as amostras e soluções padrões no sistema analítico e um tubo 

de PTFE de 0,5 mm de diâmetro interno e 25 cm de extensão que conduz as soluções até a 

célula eletroquímica do tipo “wall-jet”, descrita no item 3.5.  

 

3.3 Preparação das plataformas dos arranjos de microssensores  

Para o preparo dos arranjos de nanossensores, utilizou-se circuitos eletrônicos 

descartáveis encapsulados com tecnologia SMD (Surface Mounted Device) providos com 8 a 

20 terminais externos, onde fio de ouro, com diâmetro tipicamente inferiores a 25 µm são 

utilizados para conectar a parte interna do chip com os terminais externos (PEDROTTI et al, 

http://www.redelease.com.br/
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2011). A figura 09 ilustra os detalhes do circuito interno do chip e do arranjo dos microfios de 

ouro. 

O início do processo consiste na remoção da parte polimérica superior do chip 

até o rompimento dos fios de ouro entre o circuito ativo e os terminais externos, com o auxílio 

de lixas de carbeto de silício (SiC) de granulometrias que variam de 800 a 2.500 Mesh.  

Figura 09. Imagem de um microchip de 14 terminais (A), vista lateral do chip (B), detalhes da conexão dos 

microfios de ouro com o circuito ativo do chip (C) e vista transversal do chip (D). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para um ajuste fino no processo de preparação dos microdiscos de ouro, após as 

primeiras etapas de desbaste mecânico, o chip é polido com alumina nas granulometrias de 0,50 

e 0,03 µm, acompanhada de inspeção visual por microscopia óptica ao término de cada etapa, 

conforme a figura 10 ilustra o acabamento final do microchip. 

Figura 10. Vista lateral e superior dos chips após o processo mecânico de desbaste e vista superior dos contatos 

internos expostos.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após essa etapa, os chips foram transferidos para um béquer com água 

desionizada e inseridos em banho de ultrassom por 10 minutos. Esse processo de limpeza foi 

repetido cinco vezes, para assegurar a remoção dos resíduos de material polimérico e do 

polimento da superfície dos microdiscos de ouro. Na sequência, os chips foram secos em 

lâmpada incandescente e fixados com solda de Pb-Sn em placas de circuitos impressos para 

assegurar o contato elétrico com os microdiscos de ouro. As placas dos circuitos impressos de 

3 mm x 6 mm foram preparas com fotoprototipadora LPKF, modelo PhotoMatE33, conforme 

ilustram as figuras 11A e 11B. 

Figura 11. Sequência do processo de fabricação dos circuitos elétricos usados para preparação das plataformas 

retangulares. 

 

Para cada chip foi feito um modelo de circuito impresso de acordo com medidas 

de comprimento, largura e espaçamento entre os terminais. Os detalhes da placa de circuito 

impresso com o contato elétrico individual de cada microdisco ouro ou para uso integrado em 

redes podem ser vistos na figura 11C. 

A etapa final da construção da plataforma consiste na preparação do corpo 

polimérico feito em resina epóxi. Para tanto, uma fita adesiva de dupla face foi inicialmente 

fixada sobre uma placa de vidro de 10 cm x 10 cm. Na sequência, o chip fixado a placa de 

circuito impresso e o molde de polietileno de 50 mm x 60 mm x 30 mm foram posicionados 

(A) (B)

(C) (D)
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sob pressão sobre a fita adesiva. A placa de vidro (suporte do conjunto) foi então fixada 

verticalmente com auxílio de um suporte de laboratório e na sequência o molde foi 

cuidadosamente preenchido com resina epóxi e catalizador na proporção de 2:1 massa/massa. 

A cura completa da resina é assegurada em 24 horas. A figura 11D mostra um modelo de uma 

plataforma retangular contendo oito microdiscos de ouro e o contato elétrico independente de 

cada um deles. Após a polimerização da resina, a plataforma polimérica é desmoldada e a fita 

adesiva removida, seguida de uma etapa de limpeza com uma pequena quantidade de acetona 

PA e etanol 96% para remover resíduos da fita adesiva. 

 

3.4 Células eletroquímica em “batch”  

As medições voltamétricas foram realizadas com uma célula eletroquímica 

convencional com volume interno de 10 mL. A célula consiste em um tubo de vidro com fundo 

plano, com diâmetro interno de 28 mm e altura de 3,5 cm, sustentado por um suporte plástico 

de proveta, conforme ilustrado na figura 12. No cabeçote da célula, foram feitos seis orifícios 

de diferentes diâmetro e geometria. Dois deles foram usados para posicionar o eletrodo de 

referência de Ag/AgCl (PEDROTTI et al., 1996) e o eletrodo auxiliar, um bastão de carbono 

preparado com grafite em pó e resina epóxi. Os orifícios retangular e cilíndrico, sobrepostos, 

permitem posicionar a plataforma com nanossensores. Os dois outros orifícios servem para 

adições de alíquotas de soluções e entrada de gás na célula eletroquímica.  

 

Figura 12. Vista superior dos cabeçotes utilizados para a célula (A), configuração da montagem da célula 

eletroquímica (B) e uma imagem real da célula eletroquímica utilizada (C).  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.5 Célula eletroquímica em fluxo 

Todas as medidas amperométricas foram feitas com célula em fluxo, do tipo “wall-jet”, 

ilustrada na figura 13. A célula, construída no laboratório, consiste em dois blocos de acrílico 

(40 mm x 10 mm x 40 mm) que são fixados com auxílio quatro parafusos de latão de 1,8 mm 

de diâmetro. Sobre o bloco (b) foi feito um orifício central (5,0 mm x 5,0 mm) com um volume 

interno de ~100 µL, onde estão posicionados os três eletrodos, à entrada e a saída da solução 

em fluxo. Um tubo Teflon de 30 mm de comprimento (i.d = 0,7 mm) foi utilizado para conduzir 

a solução até o conjunto de nanossensores. A distância da ponta do tubo de Teflon até a 

superfície dos nanossensores foi mantida em 1,0 mm. O eletrodo de referência miniaturizado 

de Ag/AgCl foi posicionado ao lado do tubo de Teflon e uma agulha de aço inoxidável (d.i = 

1,5 mm) foi usada como eletrodo auxiliar e solução de saída na célula de fluxo. Um anel de 

Viton® inserido entre os dois blocos de acrílico ajuda a fixar o eletrodo de trabalho na célula 

eletroquímica e evita o vazamento de solução. 

 

Figura 13. Diagrama esquemático da célula eletroquímica em fluxo. Blocos de acrílico (a-b), eletrodo de referência 

(c), entrada de solução (d), eletrodo auxiliar e saída da solução (e), eletrodo de trabalho (f). 
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4. PROCEDIMENTOS 

4.1 PREPARO DA SOLUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO  

Para o preparo da solução de nanopartículas de ouro, pesou-se 100 mg de sal de 

citrato de sódio (C6H5Na3O7) e transferiu-se para um balão volumétrico de 10 mL, avolumando-

o com água desionizada, para se obter uma solução de citrato na concentração de 1% em peso. 

Após isso, em um Erlenmeyer, adicionou-se 20mL de água desionizada e 400 µL HAuCl4 1,0 

mmol.L-1 e a mistura foi aquecida sob agitação em uma chapa aquecedora até ebulição. Quando 

a mistura atingiu a temperatura de ebulição (~100°C), adicionou-se 2,0 mL da solução de citrato 

de sódio e agitou-se por 5 minutos, até que a solução atingisse uma coloração rósea, conforme 

descrito pelo método de Turkevich. (TURKEVICH et al, 1951) 

 

4.2 MODIFICAÇÃO DOS MICRODISCOS DE OURO COM rGO e AuNPS 

Para a modificação da superfície dos microdiscos de ouros, foram adotados 

inicialmente dois métodos: 

 O primeiro método de modificação dos microeletrodos de ouro consistiu na 

redução do óxido de grafeno 1,0 mg.mL-1 em meio de tampão acetato 0,10 mol.L-1 (pH=4,7) 

por voltametria cíclica onde foi aplicado um potencial de +0,50 a -1,20 V sob velocidade de 

varredura de 20 mV.s-1 por 5 ciclos. Depois, aplicou-se 20 µL da solução de nanopartículas de 

ouro 0,10 mmol.L-1 por dropcasting e deixou-se secar em temperatura ambiente. 

Para o segundo método de modificação da superfície dos microeletrodos de ouro, 

foi preparada uma dispersão contendo tampão carbonato 0,10 mol.L-1 (pH= 9,0), óxido de 

grafeno (GO) 0,50 mg.mL-1 e HAuCl4 0,30 µmol.mL-1. Em um procedimento de voltametria 

cíclica foi aplicado um potencial de +0,50 a -1,20 V, sob velocidade de varredura de 25 mV.s-

1 por 5 ciclos. 

 

5. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

  As técnicas utilizadas para a caraterização do material e morfologia foram as 

técnicas de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para a 

caracterização do substrato de ouro foi utilizado a técnica de Energia Dispersiva de Raios-X. A 

caracterização do óxido de grafeno e das nanopartículas de ouro foram feitas por Espectroscopia 
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UV-Vis e Espectroscopia Raman. Para a caracterização do substrato de óxido de grafeno 

eletroquimicamente reduzido, foi utilizada a espectroscopia Raman. Para a caracterização 

eletroquímica, foram utilizadas as técnicas de voltametria cíclica e de onda quadrada. 

 

5.1 Microscopia óptica 

  As medidas de microscopia óptica foram realizadas no microscópio Olympus, 

modelo BX51M. As lentes utilizadas foram as de magnitude de 5; 10, 20 e 50 vezes. As 

amostras utilizadas foram um chip desbastado de 8, 14 e 20 terminais para o cálculo do raio 

médio e do espaçamento médio entre os microeletrodos. 

 

5.2 Microscopia eletrônica de varredura 

As medidas foram realizadas no microscópio eletrônico de varredura da marca 

JEOL modelo JSM-7800F. As amostras foram preparadas com o uso de uma plataforma de oito 

microeletrodos pronta (para caracterização do substrato de ouro) e de um chip com a 

modificação da superfície com óxido de grafeno eletroquimicamente reduzido e nanopartículas 

de ouro, com energia do feixe de 10 keV. 

 

5.3 Técnica de Energia Dispersiva de Raios-X 

As medidas foram realizadas no microscópio eletrônico de varredura da marca 

JEOL modelo JSM-7800F, que também possui o módulo de análise por energia dispersiva de 

Raios-X. Para a caracterização do substrato de ouro, foi utilizado um chip de 8 terminais, após 

a etapa de desbaste e limpeza. Não foi necessário a deposição de camada de ouro (sputtering). 

A energia do feixe utilizado foi de 10 keV. 

 

5.4 Espectroscopia Raman 

A caraterização por espectroscopia Raman foi realizada no microscópio Raman 

Witec, modelo Alpha 300R.  

Uma das amostras foi uma plataforma plana de 14 microeletrodos, com as redes 

modificadas com ErGO e AuNPs. O laser utilizado foi de 532 nm, com potência de 1 mW e 
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lentes de magnitude de 10 e 50 vezes. A amostra de GO foi preparada sobre um substrato de 

silício (Si/SiO2) através da transferência de 30 µL de uma suspensão de GO de concentração de 

33 µg.mL-1. 

 

5.5 Espectroscopia UV-Vis 

  As medidas de Espectroscopia UV-Vis foram realizadas com espectrofotômetro 

UV-VIS-NIR da Shimadzu, modelo UV-3600 Plus. Em todas as medidas utilizou-se uma 

cubeta de quartzo (Hellma Analytics) com caminho óptico de 1,0 cm.  

 

5.6 Termoanálise Gravimétrica (TGA) 

 A análise térmica foi realizada com o equipamento TA Instruments modelo SDT Q600, 

a uma taxa de aquecimento de 5°C.min-1. A amostra de óxido de grafeno utilizada tem massa 

de 5 mg, e foi aquecida de 30°C a 1000°C em atmosfera de ar sintético com vazão de 100 

mL.min-1. A amostra foi previamente seca em estufa a vácuo a 80°C por 8 horas e 

acondicionada em dissecadora a vácuo antes da realização da medida. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO SUSBTRATO DE OURO 

  Os resultados iniciais da caracterização dos arranjos de microeletrodos de ouro 

contendo de 8 a 20 unidades foram obtidos por análises de microscopia ótica e microscopia 

eletrônica de varredura A figura 14 ilustra a distribuição e a forma dos microdiscos de ouro 

preparados sobre a superfície de chips de 8 e 14 unidades (A-C) e de imagens de um microdisco 

aleatório dentro de cada um dos arranjos (B-D). 

Figura 14. Imagens de microscopia óptica (A, C e D) e microscopia eletrônica de varredura (B) de um chip de 8 e 

14 terminais e de um microeletrodo aleatório. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observa-se uma distribuição levemente retangular dos conjuntos de microdiscos 

de ouro (pontos externos) sobre a superfície dos chips e um formato elíptico individual 

predominante em cada unidade. No arranjo com 14 microdiscos, o diâmetro menor dos 

microdiscos tem um valor médio de 24,1 ± 3,1 µm, enquanto o diâmetro maior é de 68,4 ± 5,0 

µm.  A distância média entre os centros dos microeletrodos adjacentes é de 358 µm nos chips 

(A) (B)

(C) (D)
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de 14 e 20 terminais e acima de 720 µm nos chips com 8 terminais. Considerando apenas a 

distância média nos chips de 14 e 20 terminais, o valor é quase 15 vezes maior que o menor 

diâmetro médio dos microeletrodos.  Como será visto mais a frente, esta distância entre os 

microdiscos tem implicações importantes na resposta eletroquímica dos arranjos de sensores. 

O raio geométrico médio calculado para os microeletrodos foi de 23,5 ± 3,4 µm.  

A caracterização elementar do substrato foi efetuada por Espectroscopia de 

Energia Dispersiva de Raios-X (EDS-X) e um espectro típico do material é ilustrado na figura 

15. 

Figura 15. Espectro EDS-X de um microeletrodo de ouro aleatório obtido de uma rede de oito terminais. 

 

Os resultados mostram dois sinais de pico predominantes em 2,1 e 2,3 keV, 

típicos da absorção de estruturas metálicas de ouro (CHEN, Y., YEH, C.; 2001). Como 

esperado, a análise quantitativa indicou uma predominância do ouro no material, com 85,7% 

em elemento atômico e 14,3% de oxigênio.  

A caracterização eletroquímica dos microdiscos de ouro foi realizada por 

voltametria cíclica em meio de H2SO4 0,50 mol L-1. A figura 14 A apresenta um voltamograma 

típico obtido com um arranjo de 08 microeletrodos. Observa-se no voltamograma da figura 17 

(A), um sinal de oxidação e outro de redução. O pico anódico (+1,30 V) refere-se à oxidação 

do ouro e formação do Au2O3 e o pico catódico (-0,90 V) é resultante da redução do óxido 

formado (FOGUEL et al, 2009). Comparado com o macroeletrodo comercial com diâmetro de 

1,6 mm (figura 16B), o arranjo com os microeletrodos apresenta perfil voltamétrico similar.    
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Figura 16. Voltamograma cíclico típicos obtido com o microeletrodos de ouro em meio de H2SO4 0,50 mol.L-1 

com um conjunto de 8 unidades (A) e com um macroeletrodo comercial, sob velocidade de varredura de 100 mV.s-

1 (B).  

 

A resposta típica de um microeletrodo de ouro em meio de K3Fe(CN)6 2,0 

mmol.L-1 e KCl 0,10 mol L-1 é mostrada na figura 17. Observa o aspecto sigmoidal do 

voltamograma muito bem definido, característico de eletrodos de dimensões micrométricas ou 

submicrométricas, resultante para predominância da difusão radial na superfície do eletrodo e 

baixa histerese de corrente.  

Figura 17. Voltamograma cíclico de um microeletrodo obtido de um arranjo de 08 microeletrodos em K3[Fe(CN)6] 

2,0 mmol.L-1 em meio de KCl 0,10 mol.L-1 sob velocidade de varredura de 20 mV.s-1. 

 

 

6.1.1 AVALIAÇÃO ELETROQUÍMICA DO ARRANJOS DE MICROELETRODOS  

 Idealmente, em um arranjo de micro ou de nanossensores, a corrente de difusão 

limite, IL deve ser resultante da soma da contribuição da corrente de difusão limite de cada 
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microsensor, isto é, a corrente total é amplificada pelo número de eletrodos constituídos no 

arranjo. No entanto, para alcançar esta condição, a distância inter-eletrodos no arranjo deve ser 

suficiente (como convenção, toma-se como ideal uma distância maior ou igual a 10 vezes o raio 

de um microeletrodo) para evitar a interação das camadas de difusão dos eletrodos vizinhos 

COMPTON, R. G.; HENSTRIGDE, M. C., 2012). A fim de avaliar o fator de amplificação de 

corrente nos arranjos de microeletrodos propostos, foram obtidos voltamogramas cíclicos de 

K3[Fe(CN)6] 2,0 mmol L-1 em meio de KCl 0,10 mol L-1 com três eletrodos aleatórios de um 

conjunto de oito microeletrodos usados como eletrodos de trabalho individualmente e em rede, 

ilustrados na figura 18. Observa-se que os sinais das correntes limites obtidos com 

microeletrodos individuais variam, indicando que a área efetiva dos microeletrodos não é igual 

em todas as unidades no arranjo.  No entanto, o fator de amplificação do sinal de corrente 

aproxima-se da idealidade quando os microsensores trabalham em rede.  

Figura 18. Voltamogramas de três microeletrodos individuais e de sua contribuição no sinal analítico quando 

usados em conjunto em meio de K3[Fe(CN)6] 2,0 mmol L-1 e  KCl 0,1 mol.L-1, sob velocidade de varredura de 

20mV.s-1. 

 

  A figura 18 D indica que os sinais de corrente de difusão limite aumentam 

proporcionalmente com o número de microeletrodos utilizados, sugerindo que à interação ou a 

sobreposição das camadas de difusão entre os eletrodos nos arranjos pode ser considerada 

desprezível.  
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  A facilidade de preparação dos microdiscos e o baixo custo das plataformas 

combinado ao excelente desempenho eletroquímico dos arranjos dos microsensores, 

demonstram as potencialidades das plataformas preparadas a partir de chips eletrônicos do tipo 

SMD para aplicações analíticas.  

  Dentro deste contexto, uma análise preliminar da resposta dos microssensores 

previamente preparados frente a hidrazina foi feita por voltametria cíclica, em meio de tampão 

fosfato 0,10 mol.L-1, pH 7,0. 

 

6.1.2 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA ELETROQUÍMICA À HIDRAZINA 

  Em meio de tampão fosfato, pH 7,0 há predominância do íon hidrazínio (N2H5
+) 

no meio e a etapa de oxidação (reação irreversível) é ilustrada na equação 4.  

  Em meios com valores de pH superiores a 8,0 a forma neutra predomina no meio 

e a reação de oxidação é indicação pela equação 5.  

 

  Na figura 19 são apresentados os primeiros ensaios realizados para o estudo do 

comportamento da hidrazina por voltametria cíclica com rede de 20 microeletrodos de ouro 

recém-preparados. 

Observa-se voltamogramas com aspecto sigmoidal muito bem definido. Os 

sinais de corrente mostram que a oxidação do nitrogênio (-2) a nitrogênio (0) inicia próximo de 

+0,05 V vs Ag/AgCl e atinge a região da corrente-limite, IL em torno de +0,20 V. Com adições 

crescentes de hidrazina na faixa de concentração de 100 a 800 µmol L-1, os sinais de corrente 

limite aumentam proporcionalmente e os valores de corrente limite foram medidos no valor de 

potencial +0,5 V. A análise por regressão linear dos valores de IL versus a concentração analítica 

de N2H4 indicaram um coeficiente de correlação de 0,998.  A resposta voltamétrica observada 

para o arranjo de 20 microeletrodos foi de 179 pA.L.µmol-1 o que corresponde ao sinal de 8,9 

pA. L.µmol-1 por microsensor.  
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Figura 19. Voltamogramas cíclicos de hidrazina nas concentrações de 100 a 800 µmol.L-1 (A) com um arranjo de 

20 MEs de ouro em meio de tampão fosfato 0,10 mol.L-1 (pH=7,0) sob velocidade de varredura de 20 mV.s-1  e a 

sua respectiva curva analítica (B). 

 

6.1.3 EFEITO DO pH NA DETECÇÃO DE HIDRAZINA  

A hidrazina tem um valor de pKa igual a 8,0 (ZHAO, S. et al, 2016). Em regiões 

em que o valor do pH é menor que o valor do pKa, há predominância do íon N2H5
+ (hidrazínio) 

em solução. Um diagrama de distribuição de N2H4 e N2H5
+ na faixa de valores de pH que se 

estende de 5,0 a 9,0 é apresentado na figura 20. Em valor de pH próximo a 5,0, a concentração 

da espécie de nitrogênio adicionada no meio encontra-se, essencialmente, na forma de N2H5
+ 

(> 99,8%).  À medida que o pH aumenta no meio, a fração de N2H5
+ decresce e atinge a fração 

de 9,0% em pH = 9,0.  

Figura 20. Diagrama de distribuição da hidrazina e íon hidrazônio em função do pH.  
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No processo de detecção anódica da hidrazina, o eletrodo de trabalho é carregado 

positivamente (ânodo) de modo que, se no meio estiver predominantemente a forma da 

hidrazina protonada, haverá uma repulsão entre cargas na interface eletrodo-solução, 

dificultando a transferência de elétrons e tornando menos favorável a detecção da espécie 

eletroativa (ZHAO et al, 2016). 

Com a finalidade de determinar a condição ótima de detecção da hidrazina em 

função do valor pH do eletrólito suporte, efetuou-se estudo voltamétrico com uma rede de 14 

microeletrodos de ouros polidos no intervalo de potencial de -0,2 a +0,6 V sob com velocidade 

de varredura de 20mV.s-1.  Para tanto, adotou-se uma concentração de N2H4 400 µmol.L-1 e 

variou-se o valor do pH do tampão entre 5,0 e 9,0.  Os voltamogramas cíclicos resultantes destas 

medidas no mesmo arranjo, na ausência e na presença da N2H4, estão apresentados na figura 

21.  

Figura 21. Voltamogramas cíclicos obtidos na ausência (curvas em preto) e na presença de 400 µmol.L-1 de 

hidrazina  (curvas em vermelho) em meio de tampão fosfato 0,10 mol L-1, em valores de pH de 5,0 a 9,0 (A-E). 

Perfil da variação do sinal de corrente de oxidação do analito em + 0,40 V vs Ag/AgCl. (F). 
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Os resultados mostram que os voltamogramas na presença da espécie eletroativa 

tornam-se melhor definidos e o sinal da corrente anódica aumenta na medida que a concentração 

de nitrogênio reduzido na forma de hidrazina, sugerindo que o processo de eletrodo é mais 

favorável a oxidação da espécie neutra em relação a forma catiônica. O perfil de variação do 

sinal de corrente anódica avaliada em +0,4 V versus Ag/AgCl em função dos diferentes valores 

de pH é mostrado na figura 21F. Observa-se que o sinal voltamétrico atinge o valor máximo 

em pH = 8,0 e sofre um leve decréscimo (~ de 9% ) quando se utiliza eletrólito em pH 9,0. 

Quando se usa um padrão de N2H4 de 800 µmol L-1 (não mostrado na figura 21F) o perfil de 

resposta voltamétrica é similar. No entanto, o decréscimo do sinal de corrente anódica em pH 

9,0 na comparação com pH 8,0 é maior, cerca de 18%. A razão desta diminuição do sinal ainda 

não é clara, mas a perda de N2H4 por volatilização não pode ser descartada. 

Diante destes resultados, o tampão fosfato, pH 8,0 foi adotado como eletrólito 

suporte nas medidas eletroquímicas subsequentes.  

Na etapa seguinte do trabalho, os microeletrodos de ouro foram modificados 

com óxido de grafeno reduzido (rGO) e nanopartículas de ouro, visando o desenvolvimento de 

nanoestruturas eletródicas que sejam capazes de oferecer maior sensibilidade e melhor 

seletividade na detecção de hidrazina. A construção de arranjos de nanossensores para a 

detecção de hidrazina anda é escassa na literatura. A caracterização do óxido de grafeno, 

precursor do rGO e as das nanopartículas de ouro, sintetizadas por processo químico, são 

descritas a seguir.  

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO DE GRAFENO (GO) 

  O óxido de grafeno sintetizado pelo método de Hummers modificado foi 

inicialmente caracterizado por espectroscopia UV-Vis e Raman.  

  A espectroscopia UV-Vis é uma técnica analítica que se baseia na absorção de 

radiação luminosa por íons ou moléculas em um meio condensado. Uma molécula quando 

absorve um fóton, a energia contida nela aumenta. É dito assim que a molécula é promovida a 

um estado excitado. Quando a molécula retorna ao seu estado termodinamicamente mais 

estável, de menor energia, através de um processo de relação usualmente há liberação de calor. 

Esse fenômeno descreve sucintamente a interação da estrutura molecular com a radiação 

incidente. Também é possível relacionar a intensidade do sinal obtido com a concentração da 

amostra utilizada, de acordo com a Lei de Lambert-Beer (ATHAWALE, A. A., SHAHRIARY, 
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L.; 2014). A presença de grupamentos cromóforos na estrutura do GO permite utilizar esta 

técnica para caracterização estrutural do material. A figura 20 apresenta um espectro UV-Vis 

de uma dispersão de GO com concentração de 33 μg.mL-1. 

Figura 22: Espectro eletrônico UV-Vis obtido para o GO na concentração de 33μg.mL-1 

O espectro eletrônico obtido entre 190 a 900 nm mostra a presença de duas 

bandas características do óxido de grafeno. Em 230 nm observa-se uma banda de máxima 

absorção, atribuída a transições do tipo π-π* das ligações C-C, decorrentes da presença de 

grupamentos oxigenados (carbonílicos, carboxílicos e epóxidos). A banda de baixa intensidade, 

com aspecto de ombro, localizada próxima de 303 nm é característica de estruturas do GO mais 

oxidadas e resultante de transições do tipo n-π* de grupamentos carbonílicos (C=O) (You (LI 

et al, 2008; ATHAWALE, A. A., SHAHRIARY, L.; 2014).  

 A espectroscopia Raman tem sido usada amplamente para a caracterização de 

materiais de carbono. A técnica consiste no fenômeno de espalhamento de luz – sendo 

observados dois tipos de espalhamento no material: o elástico e o inelástico – e nos efeitos de 

transição de matéria, baseados em estudos de vibrações moleculares. Os picos observados em 

um espectro Raman fornecem informações sobre um modo de vibração e da energia absorvida 

pelo material. (DING et al, 2017). 

 No caso de materiais derivados do grafeno, essa técnica é uma ferramenta 

analítica importante - fornecendo as informações para a identificação das ligações químicas 

presentes bem como parâmetros sobre o arranjo cristalino e graus de desordem do material 

(LOBO, A. O. et al, 2005). A técnica apresenta as vantagens como tempos curtos de análise, 

relativamente não destrutiva (de acordo com a potência do laser utilizado, é possível obter boas 
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análises sem carbonizar o material), permite o estudo de níveis de dopagem, número de camadas 

de grafeno empilhadas e quiralidade dos átomos de borda são possíveis de serem mensurados 

por ela (DING et al, 2017; TANG, B., GOUXIN, H., GAO, H., 2010). 

O espectro Raman obtido com uma amostra do material sintetizado neste 

trabalho está ilustrado na figura 23. 

Figura 23 - Espectro Raman obtido para o óxido de grafeno na concentração de 33µg.L-1 deconvoluído e as 

respectivas bandas D, G, Gap (Gaparente) e D’. 

Pela análise do espectro Raman é possível observar duas bandas características:  

a banda D – característica para defeitos presentes na estrutura, localizada em 1350 cm-1 e a 

banda Gaparente – característica do grau de grafitização da estrutura, que se refere a presença de 

ligações C=C em 1615 cm-1. (FERRARI, 2007; HIDAYAH et al, 2017). De acordo com King 

e colaboradores (KING et al, 2016), as medidas de D e G apenas não são confiáveis para 

materiais oxigenados, com isso é necessário fazer a deconvolução do espectro obtido e assim, 

extrair mais informações sobre o grau de defeitos do material. A partir disso, a deconvolução 

foi realizada e foram obtidas duas novas bandas: a banda G, relacionada com o grau de 

grafitização e localizada a 1577cm-1 e a D’, relacionada também com os defeitos presente na 

estrutura, localizada em 1613 cm-1. A razão da intensidade das bandas D e G, medida pela razão 

ID/IG é uma medida do grau de desordem na estrutura de carbono e é inversamente proporcional 

quantidade de domínios de carbono sp2. No material sintetizado, a razão ID/IG é de 1,56. A 

análise do espectro Raman, onde a banda de defeitos tem uma maior intensidade perante a banda 
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de grafitização do material, sugere que o grau de oxidação do material sintetizado é elevado, 

com planos basais ricos em grupamentos carbonílicos, carboxílicos, corroborando com as 

informações obtidas nas medidas espectrofotométricas no UV-Vis. 

Em complementação a caracterização do óxido de grafeno, medidas 

termogravimétricas foram realizadas no intervalo de temperatura de 30 a 1000oC.  

As análises térmicas possibilitam o estudo de variações e reações 

termodinâmicas envolvidas em uma matéria. Tais comportamentos quando o material ganha ou 

perde calor podem influenciar no seu processamento, moldagem e conservação. A análise 

termogravimétrica permite o estudo de eventos de perda de massa do material em função do 

tempo ou da temperatura, onde se analisa os grandes eventos de massa que ocorrem quando se 

deriva a curva do termo+grama obtido na análise. (ALAM, S. N.; SHARMA, N.; KUMAR, L.; 

2017). As informações que podem ser extraídas de uma análise térmica descrevem a 

composição e estabilidade térmica do material (SILVA, C. E.; R, PAOLA, M. V. R. V.; 

MATPOS, J. M , 2007). 

A figura 24 mostra o perfil da variação de perda de massa do GO em função do 

aumento da temperatura, sob taxa de variação de 5°C min-1 e sob atmosfera de ar sintético. A 

curva em azul representa a derivada do termograma obtido experimentalmente.  

 Figura 24. Análise térmica do óxido de grafeno (GO).   

O termograma apresenta quatro eventos de perda de massa. O primeiro evento 

observado, no intervalo de 30 a 122 °C, é atribuída a evaporação de moléculas de água 
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fracamente ligadas na estrutura do material e das moléculas presentes nos interstícios da 

estrutura do óxido, resultando numa perda de massa de aproximadamente 13%.   

O evento seguinte, no intervalo de temperatura de 122 a 191 °C e com pico 

endotérmico em 178 °C, é atribuído a pirólise dos grupamentos oxigenados (como hidroxilícos, 

carbonílicos e carboxílicos) lábeis presentes na superfície e nas bordas do óxido de grafeno, 

com desprendimento de gases como CO, CO2 e vapores de água – decorrentes da 

decomposição, resultando em uma perda de 21%. (ALAM, S. N. et al, 2017).  

O terceiro evento, onde a perda de massa máxima é observada em T=246 °C, é 

proveniente da combustão de grupamento oxigenados mais estáveis presentes no interior da 

estrutura do óxido – o que acarreta uma perda de 12%.  

O último evento de perda de massa inicia próximo à 450 °C, com um pico 

endotérmico em T=522 °C, decorrente da combustão da estrutura basal composta de carbono 

(C=C) e com há a liberação de CO2 e H2O.  A perda de massa nesta etapa é de cerca de 45%. 

A partir de 560 oC não se observa mais eventos de perda significativos e há um resíduo de certa 

de 4,0% em massa, sugerindo que impurezas presentes da síntese do material, como óxido de 

manganês (IV) (MnO2) restaram no cadinho. (ALAM, S. N. et al, 2017). 

Analisando o termograma, é possível concluir que a estrutura do óxido de 

grafeno obtida é rica em grupamentos funcionais, o que favorece o uso do mesmo no processo 

de redução eletroquímica. 

A próxima etapa consistiu na caracterização das nanopartículas de ouro 

sintetizada pela rota química descrita por Turkevich (TURKEVICH, J.; STEVENSON, P. C.; 

HILLIER, J., 1951), que foi utilizada na etapa de formação do híbrido sobre a superfície dos 

microdiscos de ouro. 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE OURO 

  A avaliação do diâmetro das nanopartículas de ouro, sintetizadas pelo método 

de Turkevich, foi feita através medidas espectrofotométricas na região do visível. Um espectro 

eletrônico obtido com amostra de nanopartículas de ouro recém-preparadas está ilustrado na 

figura 25. 
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Figura 25. Espectro eletrônico obtido com solução de nanopartículas de ouro recém-preparadas .  

 

Analisando o espectro eletrônico observa-se uma banda de plásmons de 

superfície com máximo de absorção em λmáx= 526 nm, devido a oscilação da nuvem eletrônica 

do elétron, que absorve parte da energia provida pela radiação incidente, esse efeito é conhecido 

como ressonância de plásmons de superfície e é característico do nanomaterial, a coloração 

rósea observada é devido ao tamanho da nanopartícula que, de acordo do seu tamanho, para o 

ouro variam de colorações róseas a mais avermelhadas. (CHEN, Y., YEH, C.; 2001; DOYEN, 

M., BARTIK, K.; BRUYLANTS, G., 2013).  

Na literatura, trabalhos discutem a existência de uma relação entre o diâmetro 

médio das nanopartículas com o seu espectro eletrônico, onde é sugerido que as propriedades 

espectroscópicas podem ser utilizadas como um meio de estimar seu diâmetro. Martínez e 

colaboradores (2012) utilizam da relação entre comprimento de onda e a posição do plásmon 

de ressonância de superfície (SPR) para prever o tamanho médio das nanopartículas de ouro 

(Tabela 2). A técnica de SPR consiste na oscilação proveniente da incidência de luz na 

superfície do material. Quando há absorção de energia, a função dielétrica da nanopartícula 



58 
 

metálica sofre excitação, seguida da ocorrência de transição ótica intrabandas (SANTOS et al, 

2016).  

De acordo com a literatura, a ocorrência de banda referente aos plásmons de 

superfície em 512 nm sugere que o diâmetro médio das nanopartículas de ouro situa-se abaixo 

de 5 nm (MARTÍNEZ et al, 2007).  

Tabela 02. Diâmetro das nanopartículas com seus respectivos comprimentos de onda. 

Diâmetro AuNPS (nm) λ (nm) 

5 514,8 

10 518,5 

15 520,0 

20 523,3 

25 524,6 

30 526,4 

Fonte: MARTÍNEZ et al, 2007 

 

6.4 PREPARAÇÃO DOS NANOSSENSORES COM rGO E NANOPARTÍCULAS DE 

OURO (AuNPs) 

  A modificação da superfície dos microdiscos com rGO e nanopartículas de ouro 

foi realizada por dois métodos. O primeiro consistiu na eletrorredução do GO em meio ácido 

seguido de dropcasting de uma solução de nanopartículas de ouro preparadas por síntese 

química. A segundo método consistiu em uma etapa única de modificação, feita com 

eletrorredução e eletrodeposição simultânea de nanopartículas de ouro a partir de uma solução 

contendo GO e ácido tetracloroáurico, respectivamente. A seguir são apresentados os resultados 

obtidos com cada um dos procedimentos realizados. 

 

6.4.1. ELETRODEPOSIÇÃO DE rGO SEGUIDA DECORAÇÃO COM NPs DE OURO 

  O primeiro método consistiu de uma etapa de redução eletroquímica de uma 

dispersão coloidal de GO 0,5 mg mL-1 a rGO em meio de Na2SO4
 5,0 mmol L-1 e tampão acetato 

0,05 mol.L-1 (pH= 4,2) no intervalo de potencial de 0,50 a -1,2 V vs Ag/AgCl. Após esta etapa, 

os eletrodos foram retirados da célula eletroquímica e recobertos com 20 µL de uma solução de 

AuNPs 32 µmol.L-1 seguido de uma etapa de secagem da solução a temperatura ambiente, 
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durante 10 minutos. A etapa de redução eletroquímica do GO e a respectiva microscopia 

eletrônica de varredura é ilustrada na figura 26. 

Figura 26. Voltamogramas cíclicos resultantes da redução eletroquímica de GO em meio de Na2SO4 0,10 mol.L-1 

sob varredura de 25mV.s-1 (A) e uma imagem de MEV após a modificação dos substratos de ouro (B). 

 

A figura 26A mostra o perfil dos sinais de corrente obtidos no primeiro e no 

último voltamograma durante a redução irreversível do GO sobre o substrato de oito 

microdiscos de ouro.  Os sinais mostram que a corrente aumenta com o número de ciclos de 

potencial, indicando que há uma deposição de um filme condutivo rGO sobre o substrato de 

ouro. Os voltamogramas apresentam dois sinais de redução (I e II) e um sinal de oxidação 

próximo a +0,20 V vs Ag/AgCl. Os sinais (I e III) são usualmente atribuídos ao par redox 

quinona-hidroquinona sobre os planos do grafeno (SHAO. Y. et al, 2009). O sinal de pico 

catódico (III) próximo de +0,8V é atribuído a redução irreversível do GO (CHEN et al, 2011). 

A formação de um filme sobre o substrato de ouro foi confirmada através de imagens de MEV, 

como ilustra a figura 26B. 

A figura 27A mostra o perfil de resposta dos nanossensores modificados com 

filme híbrido de rGO e AuNPs em meio soluções de N2H4 com concentrações que variaram de 

250 a 1250 µmol L-1. Os voltamogramas mostram que o sinal de corrente anódica resultante da 

oxidação da N2H4 a N2 inicia por volta de +0,150 V versus Ag/AgCl aumenta 

proporcionalmente com a concentração N2H4. A análise por regressão linear dos sinais de 

corrente anódica medidos em +0,50 V versus a concentração de N2H4 (figura 27B) indicou um 

coeficiente de correlação (R2) de 0,993.  
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Figura 27. Voltamogramas cíclicos para a detecção de N2H4 após a modificação após modificação de sete 

substratos de ouro e sua respectiva curva analítica, com concentrações no intervalo de 250 a 1.250 µmol.L-1.  

Voltamogramas de onda quadrada obtidos com uma rede de 03 nanossensores 

no intervalo de potencial de -0,050 V a +0,50 V obtidos com adições de N2H4 na faixa de 

concentração de 50 a 300 µmol L-1 são ilustrados na figura 28A. Os sinais voltamétricos são 

bem definidos e a corrente de pico aumenta linearmente na faixa de concentração investigada. 

A análise por regressão linear com sinais de Ip em função da concentração de N2H4 indicou um 

coeficiente de correção (R2) de 0,998. A resposta voltamétrica observada foi de 160 pA.L.mol-

1 e o limite de detecção foi estimado em 0,97 µmol. L-1 (3σ). 

Figura 28: Voltamogramas de onda quadrada de hidrazina nas concentrações de 50 a 300 µmol.L-1 obtidos com 

três nanossensores modificados com rGO+ AuNPs em meio de tampão fosfato 0,1mol.L-1, pH=7,0 (A) e a curva 

analítica correspondente (B). Condições experimentais: frequência: 20Hz; amplitude de pulso: 25mV e degrau de 

potencial: 2mV.  

 

Visando avaliar a possibilidade de melhor a sensibilidade e a seletividade na 

detecção de N2H4, investigou-se um segundo processo de modificação dos microdiscos de ouro, 
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agora com a formação das nanopartículas “in situ”. Na sequência descreve-se os resultados 

obtidos deste processo. 

 

6.4.2 ELETRODEPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE rGO e NPsAu 

  A segunda metodologia adotada consistiu em uma etapa única de eletrorredução 

de uma dispersão de GO 1,0 mg.L-1 em meio de tampão carbonato 0,10 mol.L-1 (pH=9,0) 

contendo ácido tetracloroáurico 0,30 mmol.L-1 e Na2SO4 0,10 mol.L-1 para formação de rGO e 

nanopartículas de ouro. Para todos os ensaios, a dispersão foi preparada diariamente e 

desgaseificada por 10 minutos, antes do processo de eletrodeposição. Durante o processo 

eletrolítico, a solução foi mantida sob agitação eletromagnética (200 rpm) e com pequeno fluxo 

de N2 sobre o nível da solução. A figura 29A mostra o perfil dos sinais de corrente obtidos com 

aumento do número de ciclos de potencial no intervalo de +0,5 V a -1,2 V. O aumento do sinal 

de corrente catódica em função no número de ciclos de potencial indica a formação de depósito 

condutor de rGO e partículas de ouro sobre o substrato.  

Figura 29. Voltamogramas cíclicos do processo de eletrorredução do GO com HAuCl4 em meio de tampão 

carbonato (pH=9,0) e Na2SO4 0,10 mol.L-1 (A) e uma imagem de microscopia eletrônica de varrredura da 

superfície do sensor modificado. 

 

Os voltamogramas apresentam três sinais de redução (I, II e III) e um leve sinal 

de oxidação próximo a +0,20 V vs. Ag/AgCl. Os sinais (I e IV) são atribuídos a grupamentos 

eletroativos oxigenados sobre os planos da estrutura do grafeno (SHAO, Y. et al, 2009). O sinal 

de pico catódico (III) que inicia em +0,87 V é atribuído a redução irreversível do GO (CHEN 

et al, 2011). A redução de Au(III) a Au0 ocorre em potenciais menores que +0,9V, não 

apresentando no gráfico um sinal de redução específico, pois se considera que no potencial 
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aplicado o ouro já esteja sofrendo sua redução simultaneamente. A formação de um filme com 

estruturas enrugadas e com dobraduras nas bordas, características de grafeno e de 

nanopartículas metálicas distribuídas sobre o material de carbono foi confirmada através de 

imagens de MEV, mostradas na figura 29B. 

  A figura 30 mostra com melhor definição a distribuição das nanopartículas 

metálicas sobre a superfície de um nanossensor previamente modificado.  

Figura 30: Imagens de MEV da superfície de um eletrodo modificado com rGO e NPsAu (10 ciclos) (E= 1 keV).  

 

 

Como se pode observar nas imagens, as NPsAu apresentam formato esférico – e 

dependendo da região no filme, se estão próximas a bordas ou dobras no filme de rGO, elas 

possuem diâmetro maior – devido a uma aglomeração do material. Nessas regiões, o diâmetro 

das nanopartículas variou de 48 a 60 nm, conforme é ilustrado da figura 30A.  Também é 

possível observar regiões em que as nanopartículas estão com mais espaçamento – e devido a 

isso, o diâmetro delas é menor frente às nanopartículas em regiões limítrofres. Em regiões com 

maior espaçamento, as nanopartículas apresentaram diâmetros da ordem de 37 nm. 

Uma análise de EDS-X foi realizada em um eletrodo modificado com material 

híbrido depositado após 10 ciclos de potencial e o espectro resultante é ilustrado na figura 31. 

Os resultados mostram três sinais de pico em 2,1; 8,5 e 9,6 keV, típicos da absorção de 

estruturas metálicas de ouro (CHEN, Y., YEH, C.; 2001). 

 

(A) (B)
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Figura 31: Espectro EDS-X de um eletrodo de ouro modificado com material híbrido de rGO e MPsAu após 10 

ciclos voltamétricos  (E=10 keV). 

 

Os picos observados em 0,4 keV são correspondentes a fase L do carbono e o 

sinal próximo a 0,5keV deve-se a presença de oxigênio A análise quantitativa indicou 

porcentagem atômica de 83,2% em ouro, 13,1% de carbono e 3,7% de oxigênio. A 

predominância do ouro na composição química do filme corrobora com as imagens MEV com 

uma grande quantidade de nanopartículas distribuídas na estrutura do filme de carbono, 

enquanto o pico de oxigênio sugere a presença de grupamentos oxigenados (provindos da 

própria natureza da estrutura de carbono ou do óxido de ouro [III]) que não são reduzidos nas 

condições eletroquímicas adotadas. 

A análise estrutural do material híbrido foi complementada com as medidas de 

espectroscopia Raman “in situ” do material híbrido. A figura 32 apresenta o espectro Raman 

obtido para o material híbrido. 
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Figura 32. Espectro Raman do ErGO sob a superfície de um microeletrodo aleatório de um arranjo de 8 

microeletrodos decovoluído com as respectivas bandas D, G, Gap (Gaparente) e D’.  

 

O espectro Raman, ilustrado na figura 32, para o filme de óxido de grafeno 

eletroquimicamente reduzido com a presença de nanopartículas de ouro na superfície do 

eletrodo apresentou a banda D, característica de defeitos na estrutura em 1341 cm-1; a banda 

Gap – referente ao grau de grafitização da estrutura, a presença de ligações C=C em 1605 cm-

1. Com a deconvolução foram obtidas as banda G, relacionada com o grau de grafitização e 

localizada a 1582,5 cm-1 e a D’, relacionada também com os defeitos presente na estrutura, 

localizada em 1611,1 cm-1. O valor de ID/IG obtido para o material formado foi de 2,20, 

indicando que a presença de domínios sp2 aumentaram significativamente na estrutura devido 

ao rearranjo dos átomos de carbono e reestabelecimento de ligações C=C causado pela retirada 

de grupamentos oxigenados da estrutura pela redução, porém ainda permanecem algumas 

regiões com vacâncias, pois nem todas as ligações do plano basal são recuperadas no processo. 

 

6.4.2.1 AVALIAÇÃO DOS NANOSSENORES 

 Para avaliar a influência do número de ciclos de potencial na estrutura 

morfológica e na resposta eletroquímica dos nanossensores de rGO e NPsAu, dois conjuntos de 

eletrodos foram preparados com 10 e 15 ciclos de potencial. A figura 33 mostra o aspecto da 

superfície dos nanossensores de rGO e NPsAu preparados nas duas condições experimentais. 
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Observa-se que a área superficial dos eletrodos modificados aumenta com o número de ciclos 

e acarreta na formação do filme que extrapola a área geométrica dos substratos de ouro (Fig. 

33B). Este comportamento sugere também que eletrodos modificados com maior número de 

ciclos de potencial (> 10), podem apresentar a interferência entre as camadas de difusão dos 

sensores no arranjo eletroquímico.   

Figura 33. Imagens de MEV de dois microeletrodos preparados com 10 (A) e 15 (B) ciclos de modificação com 

filmes de rGO e AuNPs.  

 

  

  A distância intercentros dos eletrodos também foi estimada, para os eletrodos 

com 10 ciclos a distância estimada foi de 210μm e para os eletrodos com modificação de 15 

ciclos a distância foi de 108μm.   

  A resposta voltamétrica de microeletrodos de ouro modificados 

eletroquimicamente com híbrido de rGO e AuNPs foi avaliada com três sensores de um 

conjunto de 08 nanossensores, na presença de K3Fe(CN)6 2,0 mmol L-1 em meio de KCl 0,10 

mol L-1 . Um exemplo de um voltamograma cíclico de um dos nanossensor de rGO+AuNPs 

obtido antes e após sua modificação é ilustrado na Fig. 34. Observa-se um aumento significativo 

na resposta voltamétrica do par [Fe(CN)6]
3-/4- no eletrodo modificado. A comparação dos sinais 

de corrente limite antes e após a modificação do substrato de ouro mostra um aumento de quase 

20 vezes com uso de 10 ciclos de potencial sob varredura de 20 mV s-1.  
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Figura 34. Voltamogramas cíclicos de K3[Fe(CN)6] 2,0 mmol.L-1 em meio de KCl 0,10 mol.L-1 sob varredura de 

10 mV.s-1 antes (a) e após a modificação (b) de um microdisco de ouro após 09 ciclos de eletrorredução. 

Com o aumento no número de ciclos de potencial no intervalo de +0,5 V a 1,2 

V, o sinal de corrente limite também aumenta nos sensores modificados. A figura 35 compara 

a resposta do sinal de corrente limite de um sensor modificado após 15 ciclos de potencial. 

Nesta condição experimental, o aumento no sinal de corrente limite foi de duas ordens de 

grandeza, resultante do aumento da área superficial ativa do nanossensor. Imagens de MEV dos 

nanossensores (não mostradas) indicaram um raio médio de 42,6 µm, um aumento de 1,8 vezes 

em relação aos microeletrodos de ouro polidos, e o aspecto do voltamograma se assemelha a de 

um macroeletrodo. Os sinais de pico observados na região de corrente limite para o par 

[Fe(CN)6]
4-/3- sugere também a contribuição do processo de difusão linear das espécies 

eletroativas para a superfície dos eletrodos. A ampliação da área superficial dos nanossensores, 

aumenta a corrente capacitiva, o que pode justificar a histerese de corrente observada no 

voltamograma.  

Figura 35. Voltamogramas cíclicos de K3[Fe(CN)6] 2,0 mmol.L-1 em meio de KCl 0,10 mol.L-1 sob varredura de  
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Com os eletrodos modificados optou-se pela análise por técnicas de pulso – que 

oferecem maior sensibilidade e tempos mais curtos de resposta frente a voltametria cíclica. Na 

figura 36, é mostrado os voltamogramas de onda quadrada obtidos para um intervalo de 

concentração menor – de 20 a 140 µmol L-1 com sete nanossensores de rGO e NPsAu. 

Figura 36: Voltamogramas de onda quadrada de N2H4 nas concentrações de 20 a 140 µmol.L-1 com um arranjo de 

sete microeletrodos modificados em meio de tampão fosfato 0,10 mol.L-1, pH=7,0 (A) e a sua respectiva curva 

analítica (B). Condições experimentais: frequência: 20Hz; amplitude de pulso: 50mV e degrau de potencial: 4mV. 

 

Os voltamogramas apresentados mostram um sinal de pico próximo a + 0,15 V 

vs Ag/AgCl e os sinais de corrente anódica aumentam linearmente com a concentração de N2H4 

adicionada e é possível observar o deslocamento do potencial de pico de 50mV. A resposta 

analítica observada para o arranjo de sete nanossensores foi de 36 pA.L.µmol-1. A análise por 

regressão linear dos dados de Ip versus [N2H4] mostra um coeficiente de correlação de 0,999, 

o limite de detecção foi estimado em 0,093 µmol L-1  (3σ) e o limite de quantificação foi 

estimado em 0,31 µmol-1 para um arranjo de sete microeletrodos. Os resultados parciais obtidos 

permitem afirmar que os arranjos de microeletrodos de ouro modificados com híbridos de rGO 

e nanopartículas de ouro demonstram grandes potencialidades para a detecção de baixas 

concentrações em hidrazina.   

 

6.4.2.3 REPETIBILIDADE DO SENSOR  

A repetibilidade do sinal analítico na detecção de N2H4 com a técnica de 

voltametria de onda foi realizada através de medidas voltamétricas sucessivas com uma solução 

de N2H4 com concentração de 80 µmol.L-1 em meio de tampão fosfato 0,10 mol L-1. Os 

voltamogramas (N=9) obtidos estão apresentados na figura 37.  A análise dos valores de 
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corrente de pico mostrou um desvio padrão relativo (DPR) na série de 4,3%, valor satisfatório   

na faixa de concentração de N2H4 avaliada. 

Figura 37: Voltamogramas de onda quadrada de concentração de 80 µmol.L-1 de N2H4 em meio de tampão fosfato 

0,010 mol.L-1 (pH=7,0) com um arranjo de 14 microeletrodos modificados com rGO e NPsAu. Condições 

experimentais: frequência: 20Hz; amplitude de pulso: 50mV e degrau de potencial: 4mV. (N=9) 

 

A potencialidade das plataformas preparadas com nanossensores de rGO e 

NPsAu também foi investigada para uso em sistema hidrodinâmico de soluções. A seguir são 

apresentados os ensaios com o uso dos arranjos de nanossensores para detecção de hidrazina 

em sistema de análise por injeção em fluxo. 

 

6.5 ANÁLISES POR INJEÇÃO EM FLUXO COM ARRANJO DE NANOSSENSORES  

  Os sistemas de análise por injeção em fluxo permitem minimizar o volume de 

amostra por determinação analítica, reduzir o tempo gasto por determinação além de oferecer, 

usualmente, melhor precisão nas medidas em comparação com medições realizadas em 

soluções “in batch”.  Dentro deste contexto, arranjos de 20 nanossensores modificados com 

filme híbridos de rGO e NPsAu foram construídos e avaliados para medições amperométricas 

de N2H4 em análise em fluxo. A figura 38 mostra o primeiro ensaio da detecção amperométrica 

de N2H4 a +0,2 V vs Ag/AgCl após injeções em quadruplicatas de 25 µL de soluções N2H4 com 

concentrações que variaram 2,5 a 35 μmol.L-1 sob vazão de 0,70 mL min-1 de tampão fosfato 
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0,10 mol L-1, pH 8,0. Observa-se que o sinal da corrente residual (linha base) é estável e com 

baixo ruído e que os sinais de pico são bem definidos e com boa reprodutibilidade, mesmo em 

baixas concentrações de N2H4.  

Figura 38: Curvas i – t resultantes da detecção de N2H4 nas concentrações de 2,5(a); 5,0(b); 10,0(c), 20,0 (d) ee 35 

μmol.L-1 em meio de tampão fosfato 0,010 mol.L-1 (pH=8,0) em uma rede de 20 nanossensores de rGO-AuNPs 

(A) e sua respectiva curva analítica (B).   

 

 Os sinais de corrente mostram também um aumento linearmente proporcional às 

concentrações de N2H4 injetadas. Uma avaliação dos dados de Ip versus [N2H4] por regressão 

linear indicou um coeficiente de correlação de 0,996. Uma avaliação da largura do pico na base 

indicou um valor médio de 55 segundos por determinação analítica, indicando que a frequência 

de análise sob vazão de 0,7 mL min-1 é de 65 determinações/hora.  

  A reprodutibilidade das medidas em uma série de 14 injeções sucessivas N2H4 

na concentração de 20 µmol L-1 pode ser observada na figura 39.  Avaliação do DPR dos sinais 

de corrente de pico mostrou um valor de 1,9%, indicando que as medidas amperométricas 

mostram melhor precisão na comparação com as medições de N2H4 realizadas por voltametria 

de onda quadrada (Figura 33). A injeção de um volume reprodutível de amostra, a dispersão 

controlada do volume de amostra no fluido transportador combinado com célula eletroquímica 

que oferece condições hidrodinâmicas favoráveis à detecção do analito e limpeza do detector 

são fatores contribuem para a boa reprodutibilidade das medidas.  

  Uma avaliação da resposta do sistema analítico no intervalo de 5,0 µmol L-1 a 

140 µmol L-1 mostrou que os sinais aumentam linearmente com a concentração de N2H4 (sinais 

analíticos não estão apresentados).  O coeficiente de correlação dos valores de Ip vs. [N2H4] 

mostrou valor de 0,985.  
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Figura 39: Sinais de correntes obtidos com injeções de 25 µL de uma solução de N2H4 20 μmol.L-1 em meio de 

tampão fosfato 0,10 mol.L-1, pH=8,0 com arranjo de 20 nanossensores.  

  A estimativa do valor do limite de detecção foi feita com base na curva analítica 

preparada no intervalo de concentração de 2,0 a 12 µmol L-1 de N2H4, mostrada na figura 40.  

Figura 40: Sinais de corrente obtidos na detecção de N2H4 na concentrações de 2,0 (A), 4,0 (B), 6,0 (C); 8,0 (D) 

;10,0 (E) e 12,0 μmol.L-1  (F) em meio de tampão fosfato 0,010 mol.L-1 (pH=8,0) com rede 20 nanossensores de 

rGO-AuNPs  e sua respectiva curva analítica. 

A análise por regressão linear das informações de Ip em função da concentração 

de N2H4 indicou uma equação I (nA) = 0,16 + 1,53. [N2H4] e coeficiente de correlação de 0,998.  

O limite de detecção estimado (3σ) foi de 76 nmol L-1, demostrando a potencialidade dos 

nanossensores para determinações de baixas concentrações de N2H4 em sistema de análise em 

fluxo.  
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  A tabela 02 apresenta uma comparação do limite de detecção obtido com a 

combinação do sistema de análise por injeção em fluxo na detecção de N2H4 com outros 

trabalhos descritos na literatura que apresentam diferentes eletrodos para detecção do analito. 

Observa-se que o valor do limite de detecção obtido com o sistema analítico proposto neste 

trabalho compara-se favoravelmente com os outros trabalhos já relatados.    

   

Tabela 02. Tabela de comparação dos limites de detecção reportados na literatura. 

ELETRODO LD (μmol.L-1) REFERÊNCIA 

ITO ErGO/NPsAu 0,074 AMIN, H. M.A. et al, 2018. 

ECV/Gr multicamadas 1,13 KANNAN, P.K. et al, 2016. 

Au nanoporoso 0,911 MANINKANDAN et al, 2018. 

ECV/rGO-NPsAu 0,02 LU, X. et al, 2018. 

EDR NPsPd-rGO 0,02 SAWANGPHRUK et al, 2014. 

PVP-Gr dopado com N-NPsAu 0,07 SAENGSOOKWAOW, C. et al, 2016 

Grafita modificada com NPsAu 3,07 AZIZ, Md A.; KAWDE, A.; 2013. 

Arranjo de NEs rGO-NPsAu 0,076 Este trabalho  

 

 

6.6 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

  O sistema analítico em fluxo previamente avaliado foi usado para determinações 

de N2H4 em amostras de água de abastecimento e em um efluente de laboratório contendo 

descarte de solução de N2H4.  

  A injeção direta de 25 µL de uma solução amostra de água de abastecimento 

obtida no laboratório após condicionamento em meio de tampão fosfato 0,10 mol L-1 não 

apresentou sinal analítico. Diante disso, optou-se por contaminar a amostra com 5,0 µmol L-1 

em N2H4 e realizar a determinação do analito para avaliar a taxa de recuperação. A figura 41 

mostra os sinais de corrente anódica em triplicata obtidos com injeção da solução amostra de 

água de abastecimento com 5,0 µmol L-1 do analíto (a) e padrões de N2H4 (b-f). 
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Figura 41: Sinais de corrente obtidos na detecção de N2H4 em amostra de água de abastecimento pelo método de 

adição de padrão (A). Concentrações de N2H4 adicionada: Amostra, 5,0 (a), 2,0 (b); 4,0 (c); 6,0 (d); 8,0 (e), e 10,0 

μmol.L-1 (f) em meio de tampão fosfato 0,10 mol.L-1 (pH =8,0)  em um arranjo de 20 microeletrodos modificados 

e a respectiva curva analítica (B) 

  A análise de regressão de linear das informações permitiu estimar a concentração 

de N2H4 no ponto onde o sinal de corrente (eixo) é zero. O resultado das determinações 

analíticas (n=3) apresentou valor médio de 5,3 µmol.L-1 (n=3), indicando que a taxa de 

recuperação de 106%.  

  A determinação de N2H4 em uma amostra obtida de um frasco de descarte de 

soluções produzidas durante o desenvolvimento deste trabalho foi realizada com auxílio de uma 

curva de calibração externa. Os sinais típicos obtidos são mostrados na figura 42. Análise das 

informações analíticas por regressão linear permitiu obter a equação I (nA) = 0,74 + 1,28. 

[N2H4] e coeficiente de correlação de 0,999. A concentração de N2H4 encontrada na amostra 

foi de 7,4 µmol L-1.  
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Figura 42: Curva- i-t para a detecção de hidrazina em amostra de efluente de laboratório (a). Concentrações de 

N2H4: 4,0 (A); 6,0 (B); 8,0 (C),e 10,0 μmol.L-1 (D) e amostra de efluente (D) em meio de tampão fosfato 0,10 

mol.L-1 (pH =8,0) em um arranjo de 20 microeletrodos modificados e no detalhe da figura a curva analítica 

resultante. 
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7. CONCLUSÕES 

Um processo simples e de baixo custo foi proposto para a preparação de redes 

de nanossensores para determinação eletroquímica de hidrazina. As redes sensores foram 

confeccionadas sobre substratos de ouro obtidos de circuitos impressos de 8 a 20 terminais. O 

processo de obtenção dos substratos não demanda ferramenta especial e pode ser preparado por 

operador (a) sem experiência prévia em processos de microfabricação. 

 Os microdiscos de ouro preparados mostraram raio médio de 23,5 µm e 

espaçamento superior a 350 μm entre as unidades adjacentes. Para a preparação dos sensores, 

os CI contendo os microdiscos de ouro foram embutidos em plataformas cilíndricas ou planares 

que podem ser facilmente adaptadas para uso em células em batelada ou em soluções em fluxo. 

O uso microeletrodos de ouro polidos mostrou potencialidades para quantificação voltamétrica 

de N2H4 em concentração acima de 100 µmol L-1.  

A modificação eletroquímica dos substratos de ouro com uso de uma dispersão 

de GO 1,0 mg mL e solução de Au (III) 0,30 mmol L-1 possibilitou a formação de um filme 

aderente de rGO recoberto com nanopartículas de Au com diâmetros que variaram de 37 a 60 

nm. Arranjos deste nanossensores foram avaliados com técnicas voltamétricas de pulso na 

detecção de N2H4
 em concentrações que variam de 20 a 140 µmol L-1. Com rede de sete 

nanossensores, o limite de detecção estimado foi de 93 nmol L-1 e o limite quantificação em 

0,31 µmol L-1.  

A combinação de um sistema de análise por injeção com detecção amperomérica 

de N2H4 sobre arranjos de 20 nanossensores de rGO e NPsAu permitiu alcançar limite de 

detecção de 76 nmol.L-1 e assegurar frequência analítica de 65 determinações/hora com injeção 

de amostra de 25 µL e vazão de do fluido transportador de 0,70 mL.min-1.   

O sistema analítico apresentou excelente desempenho na determinação de baixas 

concentrações de N2H4 (inferior de 10 µmol L-1) em amostras de águas de abastecimento e de 

rejeitos líquidos de laboratórios. 
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