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RESUMO 
 

Leite, F. R. F. Desenvolvimento e validação de um sensor para a determinação de          
L-Dopa em medicamentos empregando um eletrodo a base de nanotubos de carbono 
modificados com Co(DMG)2ClPy. 2011. 84p. Dissertação (Mestrado em Química). 
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas – Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2011. 
 
L-Dopa é convertida em dopamina no cérebro e continua a ser a droga mais amplamente 
prescrita no tratamento da doença de Parkinson. Um sensível e seletivo sensor foi 
desenvolvido para a determinação voltamétrica de L-Dopa em formulações farmacêuticas 
usando um Eletrodo de Grafite Pirolítico de Plano Basal (EGPPB) modificado com 
cloro(piridil)bis(dimetilglioximato) de cobalto (III) (Co(DMG)2ClPy), um modelo sintético da 
vitamina B12, adsorvido em Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas (NCPM), o qual foi 
denominado EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. Microscopia Eletrônica de Varredura e 
Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier foram utilizadas para 
caracterizar os materiais. A oxidação de L-Dopa utilizando o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 
foi investigada por Voltametria Cíclica, Amperometria, Voltametria de Pulso Diferencial e 
Voltametria de Onda Quadrada. O eletrodo modificado apresentou uma excelente atividade 
catalítica para a oxidação de L-Dopa em 180 mV vs. Ag/AgCl. Os parâmetros que 
influenciam a resposta do eletrodo foram investigados. As condições ótimas foram 
encontradas para o eletrodo modificado com 100 µmol L-1 de Co(DMG)2ClPy, 2 mg mL-1 de 
NCPM, em solução tampão fosfato na concentração de 0,2 mol L-1 (pH 7,4). O número de 
elétrons envolvidos na oxidação de L-Dopa foi igual a dois. As correntes de pico 
voltamétricas apresentaram uma resposta linear para a concentração de L-Dopa no intervalo 
de 3 a 100 µmol L-1 para n = 12 (R = 0,9992), com sensibilidade, limite de detecção e limite 
de quantificação iguais a 4,43 µA cm-2/µmol L-1, 0,86 e 2,87 µmol L-1, respectivamente. O 
Desvio Padrão Relativo para 10 determinações de solução 50 µmol L-1 de L-Dopa foi de 
1,63%. Os resultados obtidos para a determinação de L-Dopa em formulações farmacêuticas 
estão de acordo com o método de comparação oficial. Estudos de adição e recuperação do 
analito foram realizados para avaliar a exatidão do método e verificou-se que foi possível uma 
porcentagem de recuperação entre 99,4 e 101,5% para a L-Dopa. Portanto, o sensor 
desenvolvido pode ser aplicado com sucesso para a determinação do referido fármaco em 
medicamentos. 

 
Palavras-chave: Oxidação de L-Dopa; Sensor; Cloro(piridil)bis(dimetilglioximato) de 
cobalto (III); Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas; Grafite Pirolítico de Plano Basal. 
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ABSTRACT 
 

Leite, F. R. F. Development and validation of a sensor for the determination of L-Dopa in 
pharmaceuticals formulations using an electrode based on carbon nanotubes modified 
with Co(DMG) 2ClPy. 2011, 84p. Dissertation. Stricto Sensu Post-Graduate Program in 
Chemistry. Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas – Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2011. 
 
L-Dopa is converted to dopamine in the brain and remains the most widely prescribed drug in 
the treatment of Parkinson's disease. A sensitive and selective method was developed for the 
voltammetric determination of L-Dopa in pharmaceutical formulations using a Basal Plane 
Pyrolytic Graphite Electrode (BPPGE) modified with 
chloro(pyridil)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III) (Co(DMG)2ClPy), synthetic model of 
vitamin B12, absorbed on Multi-walled Carbon Nanotube (MWCNT), denominated 
MWCNT/Co(DMG)2ClPy/BPPGE. Scanning Electron Microscopy and Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy were used to characterize the materials. The oxidation of L-Dopa using 
the MWCNT/Co(DMG)2ClPy/BPPGE was investigated by Cyclic Voltammetry, 
Amperometry, Differential Pulse Voltammetry and Square Wave Voltammetry. The modified 
electrode showed an excellent catalytic activity for L-Dopa oxidation at 180 mV vs. Ag/AgCl. 
The parameters that influence on the electrode response were investigated. The optimum 
conditions were found to the modified electrode with 100 µmol L-1 Co(DMG)2ClPy,               
2 mg mL-1 MWCNT, in 0.2 mol L-1 phosphate buffer solution (pH 7.4). The number of 
electrons involved in L-Dopa oxidation was two. Voltammetric peak currents showed a linear 
response for L-Dopa concentration in the range from 3 up to 100 µmol L-1 for n = 12            
(R = 0.9992), with a sensitivity, detection limit and quantification limit of                           
4.43 µA cm-2/µmol L-1, 0.86 and 2.87 µmol L-1, respectively. The Relative Standard Deviation 
for 10 determinations of 50 µmol L-1 L-Dopa was 1.63%. The results obtained for L-Dopa 
determination in pharmaceutical formulations was in accordance with the official method of 
comparison. Studies of addition and recovery of the analyte were carried out to evaluate the 
error of the method and was verified a recovery percentage between 99.4 and 101.5% for L-
Dopa. Therefore the sensor developed can be applied successfully to the determination of this 
drug in pharmaceuticals formulations. 
 
Keywords: L-Dopa oxidation; Sensor; Chloro(pyridil)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III); 
Multi-walled Carbon Nanotube; Basal Plane Pyrolytic Graphite.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da ciência vem integrando várias áreas do conhecimento, levando 

ao mesmo tempo a uma crescente miniaturização dos sistemas. O foco atual da ciência e 

tecnologia está principalmente sobre a nanotecnologia que já alcançou notáveis progressos, 

como resultado do avanço em planejamento molecular de materiais e da capacidade de 

manipular estruturas a nível atômico-molecular. 

O campo da nanociência compreende sistemas cujas dimensões estão na ordem de 1 a 

100 nm, o que possibilita entender, controlar e explorar a matéria em seu estágio inicial de 

formação, contribuindo desta forma para intervir no processo original e decidir em que etapa 

de crescimento uma dada estrutura ou sistema apresenta as propriedades físicas e químicas 

desejadas (PEREIRA et al., 2006). No dizer de Mokhoff (2003), explorar estas propriedades 

pode assegurar a criação de dispositivos otimizados a nível atômico, molecular e 

supramolecular, o que constitui requisito essencial em qualquer área de interesse. Portanto, a 

nanociência toma como fundamento as propriedades atômicas e moleculares, governadas 

pelas leis insólitas da mecânica quântica para e, a partir destas, conceber e construir sistemas 

com propriedades ou desempenho desejáveis. 

Um dos frutos desse interesse pelo domínio das pequenas dimensões foi a obtenção 

dos Nanotubos de Carbono (NC) descobertos por Iijima em 1991, usando o processo de 

pirólise de grafite em plasma sob atmosfera controlada de hélio (IIJIMA, 1991). Pode-se dizer 

que a descoberta de Iijima, em conjunto com os fulerenos (KROTO et al., 1985), abriu uma 

nova fronteira na química e na física do carbono. 

Nesse sentido, uma gama de aplicações, reais ou potenciais, dos NC, assim como a 

necessidade de controlar a morfologia apropriada para sua utilização, faz da pesquisa nesta 

área do conhecimento um trabalho de característica eminentemente multidisciplinar, 

envolvendo fatores que definem o sucesso de suas aplicações, tais como rota de síntese, 

processamento em formas variadas, bem como a sua qualidade e aplicação. 

Atualmente, os NC têm sido extensivamente aplicados no campo de sensores, 

principalmente para a análise de diferentes espécies químicas (HU; HU, 2009; LUZ et al., 

2008; LUZ et al., 2010; REZAEI; DAMIRI, 2008; RIVAS et al., 2007), em razão de suas 

propriedades elétricas, estruturais e químicas singulares. Aliado a estas propriedades, bem 

como ao fato de que os NC são estruturas altamente estáveis, surge a necessidade de associá-
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los a outros átomos ou moléculas para melhorar ainda mais suas propriedades, a fim de se 

utilizar esses compósitos na construção de sensores químicos para a determinação de espécies 

biológicas, ambientais ou farmacêuticas, com altas seletividade e sensibilidade. 

No setor farmacêutico, por exemplo, a análise quantitativa de fármacos em 

medicamentos tem como objetivo garantir que o produto final da indústria farmacêutica tenha 

qualidade adequada para fins de comercialização, sendo, portanto, de extrema importância. 

Por isso é necessário que métodos eficientes sejam desenvolvidos com o intuito de quantificar 

fármacos específicos em medicamentos, principalmente se esses estiverem presentes em 

pequenas quantidades em formulações farmacêuticas. 

Vários fármacos merecem destaque na produção da indústria farmacêutica, podendo-

se citar, dentre esses, a L-Dopa que é uma catecolamina amplamente prescrita contra a 

Doença de Parkinson (DP) e cuja determinação em formulações farmacêuticas tem sido 

realizada por diferentes técnicas, incluindo espectrofotometria (CHAMSAZ; SAFAVI; 

FADAEE, 2007; GRÜNHUT et al., 2008; KAUR et al., 2009), quimiluminescência 

(MARQUES et al., 2008; ZHAO et al., 2007), Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) (LI et al., 2010; MUZZI et al., 2008) e Espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear de Prótons (RMN 1H) (TALEBPOUR; HAGHGOOB; SHAMSIPUR, 2004). 

Entretanto, cada uma dessas técnicas apresenta desvantagens, tais como a necessidade de um 

longo tempo de análise, emprego de procedimentos complexos de preparo da amostra, uso de 

solventes orgânicos de custo elevado, baixa seletividade e necessidade de experiência no 

manuseio de instrumentos de alto custo e que demandam alto grau de treinamento por parte 

do usuário. Por outro lado, os métodos eletroquímicos, também utilizados para a 

determinação de L-Dopa (ASLANOGLU et al., 2009; ENSAFI; ARABZADEH; KARIMI-

MALEH, 2010; SHAHROKHIAN; ASADIAN, 2009), apresentam vantagens como 

seletividade, sensibilidade, exatidão, precisão, simplicidade de procedimentos, baixo custo da 

instrumentação e dos materiais utilizados, curto tempo na realização das análises, 

possibilidade de miniaturização do sistema analítico, possibilidade da medida ser realizada 

diretamente na amostra sem necessidade de etapas de pré-purificações ou de separações 

prévias, além de tornar possível a análise de materiais coloridos ou amostras contendo 

partículas sólidas dispersas. 

Neste sentido, o presente trabalho descreve o desenvolvimento e a aplicação de um 

sensor eletroquímico para determinação de L-Dopa em medicamentos, em busca de alta 

exatidão, precisão, seletividade, sensibilidade, ampla faixa linear de resposta e estabilidade do 
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eletrodo. Para tanto, foi utilizado um Eletrodo de Grafite Pirolítico de Plano Basal (EGPPB) 

modificado com cloro(piridil)bis(dimetilglioximato) de cobalto (III) (Co(DMG)2ClPy) 

adsorvido sobre Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas (NCPM), o qual foi denominado 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. 

A validação do sensor desenvolvido foi realizada a fim de se comprovar que esse é 

adequado e assegura credibilidade durante o seu uso rotineiro no controle de qualidade de 

medicamentos que contêm L-Dopa em sua formulação. 



  

 

OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

 

A fim de se desenvolver e validar um sensor eletroquímico para a determinação de    

L-Dopa em medicamentos empregando o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos: 

a) Estudar o comportamento eletroquímico do EGPPB modificado e não modificado 

na ausência e presença de L-Dopa. 

b) Caracterizar os NCPM, o complexo Co(DMG)2ClPy e o compósito 

NCPM/Co(DMG)2ClPy empregando a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a 

Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR). 

c) Investigar o processo de oxidação do analito por meio da Voltametria Cíclica (VC). 

d) Otimizar os parâmetros experimentais para a determinação de L-Dopa, tais como 

concentração de Co(DMG)2ClPy e de NCPM na superfície do eletrodo, pH, tipo e 

concentração da solução tampão utilizada como eletrólito. 

e) Otimizar os parâmetros operacionais de três técnicas eletroquímicas 

(Amperometria, Voltametria de Pulso Diferencial (VPD) e Voltametria de Onda Quadrada 

(VOQ)), construir curvas analíticas para a determinação de L-Dopa utilizando cada técnica 

otimizada e verificar qual delas proporciona melhor sensibilidade para o sensor proposto. 

f) Após a escolha da técnica mais adequada, realizar a caracterização analítica do 

sensor desenvolvido. 

g) Avaliar a repetibilidade de medidas, a reprodutibilidade do preparo do sensor, o 

tempo de vida útil do eletrodo modificado, bem como realizar estudo de possíveis 

interferentes. 

h) Aplicar o sensor em amostras farmacêuticas e realizar estudos de adição e 

recuperação do analito nas amostras. 

i) Comparar os resultados obtidos com método oficial descrito em literatura. 



 

REVISÃO DE LITERATURA 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Nanotubos de Carbono 

 

Os NC surgiram como uma nova classe de nanomateriais que tem despertado 

considerável interesse nos últimos anos, apresentando-se como um novo tipo de estrutura 

finita de carbono de morfologia tubular com dimensões nanométricas (IIJIMA, 1991; 

SHERIGARA; KUTNER; D’SOUZA, 2003). Segundo Ajayan (1999), esses materiais 

apresentam propriedades singulares devido à combinação de sua dimensionalidade, estrutura e 

topologia, sendo sua constituição básica as ligações covalentes carbono-carbono de uma folha 

de grafeno enrolada, cuja estrutura consiste em um arranjo bidimensional de átomos de 

carbono com hibridização sp2, ligados em hexágonos. 

De acordo com a estrutura dos NC, estes podem se dividir em duas classes: Nanotubos 

de Carbono de Parede Única ou Simples (NCPS ou SWCNT, do inglês Single-wall Carbon 

Nanotubes) e Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas (NCPM ou MWCNT, do inglês 

Multi-walled Carbon Nanotubes). 

Os NCPS (FIG. 1(a) e 2(a)) são constituídos de uma única parede cilíndrica de grafeno 

cujo diâmetro interno varia, geralmente, entre 1 e 2 nm. Já os NCPM (FIG. 1(b) e 2(b)) são 

constituídos de vários cilindros concêntricos de grafeno cujo diâmetro interno varia entre 2 e 

50 nm, espaçados de 0,34 a 0,36 nm um do outro, com diâmetro da ordem de poucos 

nanômetros e comprimento da ordem de mícrons. (GROBERT, 2007; SHERIGARA; 

KUTNER; D’SOUZA, 2003). Os cilindros de carbono podem ser encontrados com 

extremidades fechadas ou abertas, tornando-os altamente atrativos para o desenvolvimento de 

sensores químicos (IIJIMA, 1991; SHERIGARA; KUTNER; D’SOUZA, 2003). 

Conforme Ajayan (1999), a força motriz que leva ao enovelamento da folha de 

grafeno com consequente formação das nanoestruturas fechadas de carbono dos NC tem sido 

atribuída à instabilidade do grafite em dimensões de poucos nanômetros, provocada pela alta 

energia das ligações erráticas (dangling bonds) em átomos periféricos. Desta maneira, a 

eliminação de tais ligações seria alcançada com o fechamento da estrutura. 
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FIGURA 1 - Representação esquemática de NC. (a) NCPS se formando a partir de uma folha de grafeno; (b) 

NCPM que podem ser considerados como uma coleção de NCPS concêntricos com diâmetros diferentes. Fonte: 
FERREIRA; RANGEL, 2009. 

 

   

FIGURA 2 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão de (a) NCPS e (b) NCPM. Fonte: adaptado de 
AJAYAN, 1999. 

 

3.1.1 Propriedades dos Nanotubos de Carbono 

 

Como resultado das características estruturais singulares dos NC, estes apresentam 

propriedades elétricas, magnéticas, ópticas e mecânicas que os tornam nanoestruturas 

fascinantes e atrativas para inúmeras aplicações, incluindo o campo da nanotecnologia. 

Consequentemente, os NC têm sido utilizados como catalisadores (PAN et al., 2007), em 

materiais compósitos (CALVERT, 1999), como displays de emissão de campo (FUJJII et al., 

2007), em pontas para microscópio de força atômica (NGUYEN; YE; MEYYAPPAN, 2005), 

em filmes condutores (WU et al., 2004), em materiais nanobiotecnológicos (MARTIN; 

KOHLI, 2003), em dispositivos nanoeletrônicos (KANG et al., 2007), bem como no 

desenvolvimento de sensores (LUZ et al., 2010; MENDES et al., 2010). 

Kang, Kim e Chang (2009) destacaram as excepcionais propriedades eletrônicas dos 

NCPS. Segundo os autores, em função dos índices de Hamada (n,m), um nanotubo é metálico 

quando n-m é múltiplo de 3 e, caso contrário, é considerado semicondutor. Todos os 

nanotubos do tipo armchair são metálicos, enquanto que os zig-zag e quiral podem ser 

metálicos e semicondutores. As propriedades eletrônicas de NCPM perfeitos assemelham-se 
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às propriedades dos NCPS por causa do fraco acoplamento entre os cilindros de carbono 

concêntricos. Além disso, por se tratarem de estruturas quasi-unidimensionais, o transporte 

eletrônico nos NC metálicos (tanto nos NCPS como nos NCPM) ocorre de forma balística, 

isto é, sem espalhamento, o que possibilita a condução de correntes através de grandes 

extensões do nanotubo sem aquecimento. 

Com igual importância às propriedades eletrônicas, as propriedades mecânicas dos NC 

também têm sido amplamente investigadas, seja teórica ou experimentalmente. Neste 

contexto, Feng e colaboradores (2007) mostraram, a partir da observação direta dessas 

nanoestruturas por Microscopia Eletrônica de Transmissão, que os NC que apresentam 

pequenos diâmetros possuem elevada flexibilidade mecânica, podendo-se dobrar e enrolar 

sem sofrer fraturas. 

Em consequência das propriedades mecânicas e eletrônicas singulares dos NC, está 

sendo possível o planejamento de uma gama de diferentes configurações para o 

desenvolvimento dos mais variados dispositivos físicos e químicos, proporcionando, assim, 

um avanço científico rápido no que diz respeito ao desenvolvimento e uso de novos materiais. 

Por essa razão, tem havido um interesse crescente na manipulação das propriedades químicas 

dos NC através da modificação química dos mesmos (SANGHAVI; SRIVASTAVA, 2010; 

UMASANKARA; HUANGA; CHEN, 2011; WANG et al., 2010). 

 

3.1.2 Eletrodos Quimicamente Modificados e Aplicação dos Nanotubos de Carbono no 

Desenvolvimento de Sensores 

 

A denominação Eletrodo Quimicamente Modificado (EQM) foi inicialmente utilizada 

na eletroquímica por Moses, Wier e Murray (1975) para designar eletrodos com espécies 

quimicamente ativas convenientemente imobilizadas na superfície desses dispositivos. O 

principal objetivo dessa modificação é pré-estabelecer e controlar a natureza físico-química da 

interface eletrodo-solução, como uma forma de alterar a reatividade e a seletividade do sensor 

base, favorecendo, assim, o desenvolvimento de eletrodos para vários fins e aplicações, desde 

a utilização como agentes para transferências rápidas de elétrons (LIU; JU, 2003), 

eletrocatálise (SHAHROKHIAN; SOURI; KHAJEHSHARIFI, 2004), agentes que promovam 

a pré-concentração de traços de moléculas ou íons em soluções para análises quantitativas 

(GONZÁLEZ; CORTÍNEZ; FONTÁN, 2002), entre outros. 
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A modificação de um eletrodo pode levar a superfícies com características que 

contornam efetivamente muitos dos problemas apresentados pelos sistemas eletroquímicos 

tradicionais. 

Um EQM consiste de duas partes: o eletrodo base e o modificador químico. A forma 

de preparação de um EQM é determinada pelas características analíticas desejadas do sensor. 

A escolha do material para o eletrodo base, cuja superfície sofrerá a modificação, é um 

aspecto muito importante da preparação de um EQM. Este substrato deve apresentar 

características eletroquímicas apropriadas e também ser adequado para o método de 

imobilização selecionado. Entre os materiais convencionais utilizados, pode-se citar: ouro, 

platina, carbono vítreo, grafite, mercúrio na forma de filme, fibras de carbono e pasta de 

carbono. 

Na história dos EQM, o uso de camadas de agentes modificadores sobre a superfície 

do eletrodo base tem sido a forma mais comum de modificar a superfície de um eletrodo. 

Entretanto, como lembra Pereira, Santos e Kubota (2002), há diversos outros métodos usados 

para a introdução de um modificador no substrato do eletrodo, podendo ser destacados os 

seguintes: 

1. Adsorção: consiste na dissolução do agente modificador em um solvente apropriado 

e na exposição, em geral por imersão, do eletrodo a esta solução (ALBAREDA-SIRVENT; 

MERKOÇI; ALEGRET, 2000). Essa metodologia é bastante empregada, dada sua 

simplicidade e eficiência em muitos casos. No entanto, a mesma apresenta a desvantagem de 

produzir EQM com no máximo uma monocamada do modificador imobilizado, o que 

geralmente limita a faixa de resposta linear. Além disso, a adsorção é um processo de 

equilíbrio, o que pode levar à ocorrência de dessorção do modificador para o meio durante sua 

utilização, resultando na perda de reprodutibilidade e redução da vida útil do EQM preparado 

desta forma (SOUZA, 1997). 

2. Ligação covalente: o modificador é fixado covalentemente ao substrato do eletrodo 

com a manipulação da reatividade dos grupos funcionais do modificador e do substrato. Neste 

caso, deve-se supor o envolvimento de um substrato com ação não apenas de um condutor 

eletrônico, mas preparado de tal forma que ocorra ligações covalentes com moléculas 

quimicamente ativas. Substratos como o carbono e os óxidos metálicos são muito 

convenientes para estabelecer ligações com ésteres, éteres, amidas, entre outras espécies. O 

método de modificação via ligação covalente é bastante estável em relação aos demais 

métodos, contudo requer maior tempo para a realização, gera cobertura com no máximo uma 
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monocamada imobilizada, além de ser mais difícil de ser executado. Seu emprego é de 

especial interesse para a imobilização de enzimas, sendo amplamente empregado nesta área 

(DIVYA; SAVITRI; MITRA, 1998). 

3. Filmes poliméricos: esta técnica consiste no recobrimento da superfície do eletrodo 

com filmes poliméricos condutores ou permeáveis ao eletrólito de suporte e à espécie de 

interesse. Ao contrário das técnicas descritas anteriormente, a modificação com membranas 

poliméricas permite a imobilização de muitas monocamadas da espécie ativa na superfície 

modificada, ampliando consideravelmente a resposta eletroquímica. Desta forma, filmes 

poliméricos têm sido empregados em EQM e usados no desenvolvimento de sensores para 

proteger a superfície dos eletrodos de impurezas (PERSSON et al., 1993), bloquear 

interferentes (ALVAREZ-ICAZA; BILITEWSKI, 1993), imobilizar biocomponentes 

(WALLACE; SMYTH; ZHAO, 1999), incorporar mediadores (GARCIA; de OLIVEIRA 

NETO; KUBOTA, 1998) e fornecer biocompatibilidade (RATNER, 1995). 

4. Materiais compósitos: compósitos representam uma classe de materiais onde duas 

ou mais substâncias combinadas passam a exibir propriedades únicas, que não são possíveis 

de serem obtidas a partir de seus componentes individuais. Conforme Chuyo (1996), 

compósitos podem ser formados pela combinação de diferentes materiais, do tipo inorgânico-

inorgânico, orgânico-orgânico ou orgânico-inorgânico, sendo, neste último caso, também 

chamados de materiais híbridos. Esta metodologia é adequada para modificar eletrodos a base 

de carbono em pó, tais como grafite, negro de fumo e nanotubos de carbono. 

As excepcionais propriedades eletrônicas dos NC conferem a esses materiais, quando 

usados em eletrodos, a habilidade de atuarem como mediadores em reações onde ocorre a 

transferência de elétrons envolvendo espécies eletroativas em solução, promovendo, na 

maioria das vezes, a eletrocatálise. 

De acordo com Valentini e outros (2003), a principal função da eletrocatálise é reduzir 

a energia de ativação da transferência de elétrons, aumentando a velocidade dessa 

transferência e, consequentemente, ampliando o sinal analítico. A diminuição do 

sobrepotencial de ativação propicia um aumento na seletividade devido à possibilidade de 

aplicar potenciais mais baixos, eliminando, assim, a eletrólise de outras espécies. A FIG. 3 

mostra esquematicamente um eletrodo modificado com função eletrocatalítica. 
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FIGURA 3 - Representação esquemática de um eletrodo modificado com função eletrocatalítica. 
 

Modificações das superfícies dos eletrodos convencionais com NC, bem como sua 

integração em membranas (formando pastas ou compósitos com outros componentes da 

membrana) têm sido propostas e realizadas de várias formas e em diferentes materiais, tais 

como carbono vítreo, pasta de carbono e materiais compósitos, eletrodos de ouro, grafite 

pirolítico, entre outros.  

Um dos primeiros usos dos NC no desenvolvimento de sensores foi baseado na 

modificação de um Eletrodo de Carbono Vítreo (ECV) com NCPM dispersos em ácido 

sulfúrico para oxidação de Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo (NADH) (MUSAMEH et 

al., 2002). Os autores verificaram uma elevada e estável resposta para NADH, sendo 

observada uma significativa redução no sobrepotencial de oxidação desse analito (490 mV vs. 

Ag/AgCl, pH 7,4) que foi atribuída às propriedades eletrocatalíticas dos NC, já que, o ECV 

não modificado, apesar de ter recebido o mesmo tratamento ácido, reduziu em apenas 140 mV 

o sobrepotencial de oxidação de NADH. Contudo, a razão exata para a eletrocatálise da 

reação de oxidação de NADH sobre os NC não é totalmente entendida, embora os grupos 

ricos em oxigênio introduzidos na superfície dos NC possam ser parcialmente responsáveis 

pelo comportamento eletrocatalítico. 

Outro exemplo de desenvolvimento de EQM é a modificação de um ECV com um 

filme de NCPM e quitosana (Quit), pelo preparo de uma solução de NCPM-Quit (0,50% Quit, 

0,50 mg mL-1 de NC, pH 3,5) sobre a superfície do ECV, realizada por Zhang, Smith e Gorski 

(2004). A oxidação de NADH sobre o ECV modificado apenas com Quit proporcionou uma 

corrente de pico (Ip) em 0,60 V, enquanto que sobre o ECV modificado com NCPM-Quit, a Ip 

e- 

red ox 

Superfície do 
eletrodo 

Solução 

Substrato (ox) Produto (red) 
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foi observada em 0,34 V. De acordo com os autores essa grande redução no sobrepotencial 

para a oxidação de NADH sobre o eletrodo a base de NCPM pode estar relacionado aos altos 

estados de densidade eletrônica nos NCPM, associados a sua helicidade e possíveis defeitos 

topológicos. 

Conforme Merkoçi (2006), os Eletrodos de Pasta de Carbono (EPC) e materiais 

compósitos têm sido usados em sensores eletroquímicos por vários anos. Por analogia, 

matrizes similares que envolvem NC têm sido, ultimamente, um dos focos da pesquisa no 

campo dos sensores eletroquímicos (MERKOÇI, 2006; VALENTINI et. al., 2003). A 

eletroquímica dos EPC (com NCPS) para o ferricianeto, catecol, dopamina (DA), serotonina e 

ácido caféico foi significativamente comparada com o EPC convencional. De acordo com os 

autores, o pré-tratamento eletroquímico e a oxidação química dos EPC/NCPS com ácido 

nítrico mudam suas propriedades eletrônicas, muito provavelmente devido à formação de 

grupos funcionais carboxílicos na superfície dos NCPS. 

Neste contexto, Wang e colaboradores (2002) estudaram o comportamento 

voltamétrico do ácido úrico sobre um eletrodo de ouro modificado com NCPS em solução 

tampão acetato (pH 5,0). O eletrodo modificado reduziu o sobrepotencial de oxidação do 

ácido úrico para 451 mV, com aumento significativo da Ip, enquanto que no eletrodo não 

modificado o potencial de oxidação (Eoxi) do analito foi de 536 mV. De acordo com os 

autores, o eletrodo modificado com NCPS apresentou uma alta atividade eletrocatalítica para 

a oxidação do analito observada pelo deslocamento do potencial para um potencial menos 

positivo. O aumento na Ip foi atribuído ao acréscimo efetivo da área do eletrodo, bem como às 

dimensões dos NC, a sua estrutura eletrônica e aos defeitos topológicos presentes na 

superfície do eletrodo. 

Outro exemplo de eletrocatálise é a oxidação de cisteína sobre um eletrodo de platina 

modificado com NCPS realizado por Zhao e colaboradores (2003). De acordo com esses 

pesquisadores, o comportamento eletroquímico de cisteína foi melhorado na presença dos 

NCPS, indicando que a oxidação pode ser catalisada pelo emprego dos NC. O eletrodo 

modificado apresentou alta sensibilidade para a detecção de cisteína, muito melhor que a 

detecção de outros eletrodos comuns, indicando que o referido eletrodo modificado pode ser 

usado como um eficiente sensor para determinação de cisteína. Os autores também atribuíram 

a melhor resposta ao grande número de defeitos na superfície do eletrodo modificado, embora 

não tenham apresentado maiores investigações sobre o mecanismo de ação dos NCPS. 



12 

 

Além de os eletrodos modificados com NC catalisarem reações redox de analitos, 

esses EQM possibilitam a imobilização de biomacromoléculas, tais como enzimas e DNA, em 

sua superfície, com manutenção de suas atividades biológicas (LIU et al., 2005; WANG et al., 

2004; ZHAO; ZHANG; WEI, 2004). Os NC podem ainda ser funcionalizados por 

grupamentos químicos que permitem a imobilização de enzimas, com consequente construção 

de um biosensor (DÜZGÜN et. al., 2010). 

 

3.1.3 Emprego de Complexos Metálicos na Modificação de Nanotubos de Carbono, 

Visando o Desenvolvimento de Sensores 

 

Há muitas razões para a busca da modificação química, seja das paredes, extremidades 

ou interior dos NC. Assim, complexos com centros metálicos, dentre uma variedade de 

espécies químicas, ligados aos NC podem ser usados de forma a facilitar a interação desses 

nanocompostos com moléculas de interesse biológico, fármacos, pesticidas, explosivos e até 

mesmo organismos como vírus e bactérias, tornando-os uma poderosa ferramenta para o 

desenvolvimento de nanosensores (FU et al., 2002; KONG et al., 2000). 

Neste sentindo, o emprego de NC modificados com compostos metálicos tem sido 

proposto por alguns grupos de pesquisa científica com o intuito de melhorar as propriedades 

eletrocatalíticas dos NC frente a moléculas como nitrito (THAMAE; NYOKONG, 1999), 

oxigênio (QU et al., 2004) e aminobenzeno (SISWANA; OZOEMENA; NYOKONG, 2006). 

Dentre os centros metálicos de complexos mais usados para a eletrólise de espécies de 

interesse, pode-se destacar primeiramente o cobalto, seguido do ferro, manganês e níquel. 

No entanto, os eletrodos modificados com essa classe de materiais não apresentaram 

sequer as características quantitativas do sistema desenvolvido, mostrando que ainda há muito 

a ser feito no que diz respeito ao emprego de NC associados a complexos metálicos. Além 

disto, os poucos trabalhos apresentando as características quantitativas dos dispositivos a base 

desses materiais mostram resultados aquém do esperado, considerando simplesmente a 

natureza dos complexos metálicos. 

Estudos envolvendo o emprego de complexos a base de cobalto para a detecção de 

fármacos foram encontrados na literatura (FILANOVSKY, 1999; GOIFMAN et al., 2006; 

MAREE; NYOKONG, 2000; SEHLOTHO et al., 2006), embora a estabilidade de tais 

eletrodos modificados não tenha sido satisfatória, bem como os pesquisadores não 
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conseguiram sensibilidade adequada para aplicá-los em amostras reais (HALBERT; 

BALDWIN, 1985). 

Neste trabalho um EGPPB foi modificado pelo compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy, 

preparado a fim de melhorar as propriedades dos NCPM e facilitar ainda mais a transferência 

eletrônica entre a L-Dopa, fármaco utilizado no tratamento da DP, e a superfície do eletrodo 

modificado. Um EGPPB foi escolhido como eletrodo base por proporcionar melhor fixação 

dos NCPM em sua superfície, dessa forma contribuindo para a estabilidade da modificação. 

O complexo Co(DMG)2ClPy (FIG. 4(a)), o qual possui o cobalto como centro 

metálico, é usado como base molecular para modelos sintéticos da vitamina B12 (FIG 4(b)), 

uma coenzima que, entre outras funções, está associada a reações de metilação biossintéticas 

em organismos que vão do homem a bactérias (JONES, 1994). 

 
FIGURA 4 - Fórmula estrutural: (a) do complexo cloro(piridil)bis(dimetilglioximato) de cobalto (III); (b) da 

vitamina B12. 
 

A esfera de coordenação do cobalto e as propriedades do complexo são bastante 

semelhantes às da citada vitamina que é necessária para o bom desenvolvimento das células 

vermelhas do sangue e também é o agente responsável pela conversão microbiana de 

mercúrio na forma de Hg2+ para a forma CH3Hg+, menos tóxica (JONES, 1994). 
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3.2 Doença de Parkinson e Tratamento Farmacológico 

 

A DP é uma síndrome neurodegenerativa que se desenvolve comumente em idosos, a 

qual apresenta como principal característica patológica a perda seletiva de neurônios 

dopaminérgicos na parte compacta da substância negra cerebral, com o aparecimento de 

inclusões intracelulares conhecidas como corpúsculos de Lewy (VINISH et al., 2010). 

Segundo Golan e colaboradores (2009), a extensão da perda é profunda, com destruição de 

pelo menos 70% dos neurônios, quando aparecem pela primeira vez os sintomas. 

Katzung (2008) destacou que a ocorrência da DP não tem causas totalmente 

esclarecidas, mas pode ser o resultado de isquemia cerebral, encefalite viral ou outros tipos de 

lesão patológica, como consequências de uma confluência entre fatores ambientais e/ou 

genéticos. 

De acordo com Vinish e colaboradores (2010), o diagnóstico da doença é feito pelo 

aparecimento de sintomas motores caracterizados por bradicinesia (p. ex., iniciação lenta dos 

movimentos), tremores em repouso envolvendo as mãos em movimentos rítmicos, rigidez 

muscular refletida como resistência aos movimentos passivos dos membros, postura anormal, 

andar cambaleante, inexpressividade facial, dificuldade de expressão e incapacidade de 

realizar tarefas que requerem habilidade. 

A DP ocorre em todo o mundo, em todos os grupos étnicos e afeta igualmente ambos 

os sexos. Lemke e Williams (2008) mostraram que a prevalência aumenta exponencialmente 

com a idade entre 65 e 90 anos, acometendo cerca de 0,3% da população mundial. Barbosa e 

outros (2006) estimaram que 3,4% dos brasileiros acima de 64 anos de idade têm a doença. 

Como lembra Golan e colaboradores (2009), todos os tratamentos atualmente 

disponíveis para a DP são sintomáticos, ou seja, não provocam alteração no processo 

degenerativo, apesar de serem muito úteis e poderem restaurar a função e a qualidade de vida 

durante muitos anos. 

As intervenções farmacológicas atualmente utilizadas na DP visam, em sua maioria, à 

restauração dos níveis de Dopamina, DA, no cérebro. Em geral, as medicações empregadas no 

controle dos sintomas da DP podem ser classificadas nos seguintes grupos: 

• Precursores da DA (p. ex., levodopa). 

• Agonistas dos receptores de DA (p. ex., bromocriptina, pergolida, lisurida, 

pramipexol, apormofina, ropinirol). 
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• Inibidores da degradação de DA (p. ex., selegilina, rasagilina, tolcapona, 

entacapona). 

• Fármacos não-dopaminérgicos (p. ex., amantadina, benztropina, triexifenidil) 

(BRUNTON; LAZO; PARKER, 2007; SILVA, 2006). 

 

3.3 L-Dopa 

 

A L-Dopa [(-)-3-(3,4-dihidroxifenil)-L-alanina] (FIG. 5), também conhecida como 

Levodopa, foi utilizada pela primeira vez em 1967 e continua sendo o tratamento de primeira 

linha contra a DP (SILVA, 2006). 

 

HO

HO
COOH

NH2

 
FIGURA 5 - Fórmula estrutural de L-Dopa. 

 

A utilização terapêutica da própria DA não é apropriada, uma vez que essa não é capaz 

de atravessar a Barreira Hematoencefálica (BHE) que é uma estrutura membrânica que atua 

principalmente para proteger o Sistema Nervoso Central de substâncias químicas presentes no 

sangue, permitindo ao mesmo tempo a função metabólica normal do cérebro. 

Já a L-Dopa, precursor imediato da DA, realmente entra no cérebro por meio de um 

transportador de L-Aminoácido, onde sofre rápida descarboxilação pela enzima L-

Aminoácido Aromático Descarboxilase (AADC) (FIG. 6) e aumenta o conteúdo de DA 

passível de liberação, assim opondo-se à atividade colinérgica estriatal excessiva e 

restaurando o equilíbrio entre os sistemas dopaminérgicos e colinérgicos nos gânglios basais 

(LEMKE; WILLIAMS, 2008; RANG, 2007). 
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FIGURA 6 - Reação de conversão de L-Dopa em dopamina, catalisada pela enzima L-Aminoácido Aromático 

Descarboxilase. 
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Katzung (2008) mostrou que a L-Dopa administrada por via oral é quase sempre 

combinada com um inibidor da enzima AADC, carbidopa ou benserazida, que reduz a dose 

necessária por cerca de 10 vezes e diminui os efeitos colaterais periféricos, por impedir a 

conversão de L-Dopa em DA em locais diferentes do cérebro. Como destaca Brunton, Lazo e 

Parker (2007), o aspecto importante é que, como os inibidores enzimáticos não são capazes de 

atravessar a BHE, eles não interferem na conversão de L-Dopa em DA no sistema nervoso 

central. 

No Brasil estão disponíveis várias formulações comerciais que contêm L-Dopa 

associada a inibidores da enzima AADC periférica (TAB. 1). 

 

TABELA 1 
Formulações comerciais contendo L-Dopa disponíveis no mercado brasileiro. 

Medicamento Apresentação Fabricante Substância ativa 
Carbidol 25 + 250 mg c/ 30 comprimidos Teuto Carbidopa + L-Dopa 

Carbidopa + 
L-Dopa 

25 + 250 mg c/ 30 comprimidos Biosintética Carbidopa + L-Dopa  

Cronomet 50 + 200 mg c/ 20 comprimidos Merck Sharp Carbidopa + L-Dopa  

Duodopa Cr 50 + 200 mg c/ 30 comprimidos 
Torrent do 

Brasil 
Carbidopa + L-Dopa  

Levocarb 50 + 200 mg c/ 30 comprimidos Biolab Sanus Carbidopa + L-Dopa  
Parkidopa 25 + 250 mg c/ 30 comprimidos Cristália Carbidopa + L-Dopa  
Parklen 25 + 250 mg c/ 30 comprimidos Neo Química Carbidopa +L-Dopa 

Prolopa 100 + 25 mg c/ 30 comprimidos Roche 
L-Dopa + Cloridrato de 

Benserazida 

Prolopa 200 + 50 mg c/ 30 comprimidos Roche 
L-Dopa + Cloridrato de 

Benserazida 

Prolopa Hbs 100 + 25 mg c/ 30 cápsulas gel Roche 
L-Dopa + Cloridrato de 

Benserazida 
Sinemet 25 + 250 mg c/ 30 comprimidos Merck Sharp Carbidopa + L-Dopa 

Stalevo 100 mg cx 10 comprimidos Novartis 
L-Dopa + Carbidopa + 

Entacapona 

Stalevo 50 mg cx 10 comprimidos Novartis 
L-Dopa + Carbidopa + 

Entacapona 

Stalevo 
37,5 +150 +200 mg c/ 30 

comprimidos 
Novartis 

Carbidopa + L-Dopa + 
Entacapona 

Stalevo 
25 + 100 + 200 mg c/ 30 

comprimidos 
Novartis 

Carbidopa + L-Dopa + 
Entacapona 

Stalevo 
12,5 + 50 + 200 mg c/ 30 

comprimidos 
Novartis 

Carbidopa + L-Dopa + 
Entacapona 

Stalevo 150 mg cx 10 comprimidos Novartis 
L-Dopa + Carbidopa + 

Entacapona 
    

 Medicamento Similar  Medicamento Genérico  Medicamento Referência 
Disponível em: <http://www.consultaremedios.com.br>. Acesso em: 24 nov. 2010. 
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3.4 Sensores Eletroquímicos Aplicados na Quantificação de L-Dopa 

 

Teixeira e colaboradores (2004) modificaram um EPC com complexos de rutênio 

suportado em zeólita NaY e desenvolveram um método sensível e seletivo para a 

determinação voltamétrica de L-Dopa em formulações farmacêuticas, com oxidação do 

analito em aproximadamente 0,6 V, em tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH = 4,8). Os parâmetros 

que influenciam a resposta do eletrodo (a composição da pasta, o potencial de velocidade de 

varredura (v), o pH e interferências) foram investigados, chegando-se à conclusão de que as 

condições ótimas de trabalho foram obtidas quando utilizada uma composição do eletrodo de 

25% (m/m) de zeólita contendo 6,7% de complexo de rutênio, 50% de grafite e 25% de óleo 

mineral em tampão acetato pH 4,8. As Ip voltamétricas mostraram uma resposta linear para a 

concentração de L-Dopa no intervalo de 1,2.10-4 a 1,0.10-2 mol L-1 (Coeficiente de correlação 

linear (R) = 0,9988), com limite de detecção (LOD) de 8,5.10-5 mol L-1. O método proposto 

mostrou-se preciso (Coeficiente de Variância (CV) = 5,5%) para L-Dopa na concentração de 

1,0.10-3 mol L-1 (n = 10). Os resultados obtidos para L-Dopa em formulações farmacêuticas 

(comprimidos) estão de acordo com o método de determinação oficial e a seletividade do 

procedimento voltamétrico foi comprovada através de soluções contendo 1,0.10-4 mol L-1 de 

L-Dopa na presença de excesso de constituintes comumente encontrados em formulações 

(carboximetilcelulose, lactose, sacarina, amido, estearato de magnésio, carbidopa e 

benserazida). O eletrodo modificado proposto apresentou boa atividade para a oxidação e 

determinação de L-Dopa, embora sua preparação necessite de um período de 24 horas, o que 

torna a metodologia um tanto morosa. 

Bergamini e outros (2005) aplicaram um eletrodo screen-printed de ouro como sensor 

eletroquímico para determinação de L-Dopa. Em solução estacionária, a L-Dopa apresentou 

pico de oxidação em 0,63 V, quando em tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 3,0), com faixa de 

resposta linear de 9,9.10-5 a 1,2.10-3 mol L-1 e LOD de 6,8.10-5 mol L-1. Quando em condições 

hidrodinâmicas, utilizou-se a técnica amperométrica (potencial aplicado (Eapl.) igual 0,8 V; 

velocidade de fluxo de 14,1 mL min-1; pH = 3,0) e a curva analítica foi obtida de            

1,0.10-6 mol L-1 a 6,6.10-4 mol L-1, com LOD de 9,9.10-7 mol L-1. O método proposto foi 

aplicado com sucesso na determinação de L-Dopa em formas farmacêuticas comerciais, 

apesar de não se ter realizado qualquer estudo sobre possíveis interferentes. 

Estudos voltamétricos e de determinação de L-Dopa e carbidopa em produtos 

farmacêuticos foram desenvolvidos por Quintino, Yamashita e Angnes (2006). Os autores 
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utilizaram um ECV e 0,1 mol L-1 de ácido perclórico como eletrólito. Voltamogramas 

Cíclicos (VCs) de L-Dopa mostraram um par redox com potencial de pico (Ep) catódico e 

anódico em 0,58 V e 0,52 V (vs. Ag/AgCl), respectivamente. Para a carbidopa, foram 

observados dois picos de oxidação, com correntes máximas em 0,53 V e 1,02 V. Os valores 

dos potenciais de pico apresentados pelos analitos deixam evidente a dificuldade encontrada 

pelo sensor desenvolvido para determinar seletivamente os referidos fármacos presentes em 

produtos farmacêuticos. Assim, utilizando-se a técnica de VPD, L-Dopa foi determinada pela 

redução do seu produto de oxidação com o ECV não modificado. Já a carbidopa foi 

determinada após revestimento do ECV com um filme de Nafion, seletivo para esse fármaco. 

A metodologia desenvolvida foi aplicada a duas diferentes amostras comerciais de produtos 

farmacêuticos e não apresentou interferências dos constituintes das formulações. Os dados 

obtidos foram comparados com os resultados da análise por CLAE com detecção UV, 

mostrando boa correlação (erros relativos entre 0,4% e 3,5%). Para a carbidopa, a faixa linear 

de trabalho foi obtida entre 5,0.10-7 e 5,3.10-6 mol L-1, com LOD e LOQ calculados em 3,8.10-7 

e 1,3.10-6 mol L-1, respectivamente. A L-Dopa apresentou faixa linear de trabalho entre  

2,0.10-7 e 7,5.10-4 mol L-1, com LOD e LOQ iguais a 2,0.10-7 e 9,1.10-7 mol L-1, 

respectivamente. 

O comportamento eletroquímico de L-Dopa em 0,2 mol L-1 de tampão acetato (pH 

3,5) utilizando um ECV modificado com NCPM e nanopartículas semicondutoras (Quantum 

Dots (QDs)) foi estudado por Tu e colaboradores (2007), utilizando-se a VC e a 

Cronocoulometria. Não houve reação eletroquímica no ECV modificado apenas com QDs. A 

L-Dopa apresentou maior atividade catalítica (Eoxi = 0, 27 V) no sistema ECV/NCPM-QDs do 

que em ECV/NCPM, devido a um efeito sinérgico entre NCPM e QDs. O número de elétrons 

(ne) participantes do processo redox foi igual a dois, assim como o número de prótons (np). Os 

autores deste trabalho não aplicaram o eletrodo desenvolvido na determinação de L-Dopa em 

amostras farmacêuticas ou biológicas, assim como nem mesmo construíram uma curva 

analítica que definiria a faixa linear de trabalho e a sensibilidade da metodologia. Parâmetros 

analíticos como LOD, seletividade, exatidão e precisão do método também não foram 

determinados. 

Melo e colaboradores (2007) desenvolveram um EPC modificado com dióxido de 

chumbo imobilizado em uma resina de poliéster para a determinação voltamétrica por pulso 

diferencial simultânea de L-Dopa e carbidopa em formulações farmacêuticas, utilizando como 

eletrólito uma solução 0,1 mol L-1 de ácido perclórico. Os picos anódicos das catecolaminas 
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determinados por VPD foram observados em cerca de 0,7 V para a L-Dopa e em 1,20 V para 

a carbidopa. As curvas analíticas foram lineares em uma curta faixa de concentração de 

2,6.10-4 a 1,2.10-3 mol L-1 e de 3,2.10-5 a 1,5.10-4 mol L-1 para L-Dopa e carbidopa, 

respectivamente. Os LOD foram iguais a 2,5.10-5 mol L-1 e 3,7.10-6 mol L-1 e as recuperações 

em duas amostras variaram de 98,1 a 103% para L-Dopa e carbidopa, respectivamente. Os 

resultados obtidos para a quantificação desses analitos em formulações farmacêuticas, 

utilizando o procedimento voltamétrico proposto, foram considerados de boa concordância 

com os valores rotulados e com os teores determinados empregando-se um procedimento 

enzimático, a um nível de confiança de 95%. Nenhum excipiente das formulações 

farmacêuticas avaliadas interferiu no procedimento proposto, sendo a vida útil do eletrodo de 

pelo menos 15 meses (mais de 1500 determinações). 

Teixeira e colaboradores (2007) depositaram um fino filme de um complexo de 

oxovanádio (N,N’-etileno-bis(salicilidenoiminato) de oxovanádio) sobre um eletrodo de 

grafite de poliuretana (EGP) e este sensor eletroquímico foi investigado para a determinação 

amperométrica de L-Dopa em um sistema de Análise por Injeção em Fluxo (FIA). Utilizando-

se uma solução 0,10 mol L-1 de KCl (pH 6,0) como eletrólito suporte, os autores observaram 

atividade eletrocatalítica do complexo sobre a oxidação de L-Dopa (Ep = 0,55 V). Após 

otimização das condições de funcionamento do sensor eletroquímico sob o sistema de FIA 

(pH da solução transportadora, vazão, volume de injeção da amostra e interferentes 

prováveis), verificou-se que o sinal amperométrico foi linearmente dependente da 

concentração de L-Dopa no intervalo de 1,0.10-6 a 1,0.10-4 mol L-1, com um LOD de       

8,0.10-7 mol L-1. O Desvio Padrão Relativo (DPR) de nove medições amperométricas de uma 

solução 1,0 10-5 mol L-1 de L-Dopa foi igual a 3,7%, indicando que o eletrodo modificado 

apresenta boa repetibilidade. Os autores deste trabalho, entretanto, não aplicaram o sensor 

desenvolvido na determinação de L-Dopa em amostras farmacêuticas ou biológicas, bem 

como não verificaram a exatidão e a seletividade da metodologia desenvolvida. 

Um eletrodo modificado também foi fabricado por Shahrokhian e Asadian (2009) 

através da polimerização eletroquímica de polipirrol (PPy) na superfície de um ECV pré-

revestida por uma fina camada de NCPM. O referido eletrodo modificado foi considerado 

pelos autores como sensível, reprodutível, estável, de baixo LOD (0,1 µmol L-1) e de ampla 

faixa linear de trabalho (1.10-6 a 1.10-4 mol L-1) para a determinação de L-Dopa em solução 

0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0). Foi observado aumento significativo da corrente de 

pico anódica (Ipa) de L-Dopa, associado com uma diminuição do Ep para 0,25 V, como 
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resultados de um processo eletrocatalítico causado não apenas pelo aumento da área 

superficial do eletrodo modificado, mas também, pelo aumento da cinética do processo de 

transferência de elétrodos. A seletividade do sensor fabricado foi comprovada apenas pela não 

modificação do comportamento voltamétrico de L-Dopa na presença de ácido ascórbico. 

Nesse estudo, o sensor desenvolvido não foi aplicado na determinação de L-Dopa em 

amostras farmacêuticas, bem como não foi verificada a exatidão da metodologia 

desenvolvida. 

Aslanoglu e colaboradores (2009) modificaram um ECV com poli(ácido 2,5-

diaminobenzenosulfônico) dopado com β-ciclodextrina e observaram atividade 

eletrocatalítica para a oxidação de L-Dopa em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato pH 7,2. 

A Ipa obtida em potencial de 0,193 V através da VC apresentou-se linear à concentração do 

fármaco no intervalo de 1.10-6 a 2.10-4 mol L-1, com um LOD de 4,18.10-7 mol L-1. O eletrodo 

modificado mostrou-se seletivo e reprodutível, sendo também eficaz na detecção simultânea 

de L-Dopa e ácido ascórbico. Segundo os autores, o método proposto pode ser aplicado com 

sucesso na determinação de L-Dopa em formulações farmacêuticas, apesar de não ter sido 

apresentado estudo sobre possíveis interferências de analitos como, por exemplo, a carbidopa 

e o cloridrato de benserazida que são comumente encontrados em associação com a L-Dopa 

em amostras farmacêuticas. Neste estudo ainda não foi verificada a exatidão do sensor 

desenvolvido. 

Um método eletroquímico para a determinação voltamétrica sequencial de benserazida 

e L-Dopa usando cloranil (CA) como eletrocatalisador em solução 0,1 mol L-1 de cloreto de 

potássio mantida em solução tampão universal (pH 10,0) foi descrito por Ensafi, Anabzadeh e 

Karimi-Maleh (2010). Para investigar a adequação do CA como mediador na oxidação 

eletrocatalítica da benserazida e levodopa, em solução aquosa, os autores utilizaram a VC, a 

VPD, a Cronoamperometria e a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica. A oxidação de 

L-Dopa e de benserazida ocorreu, respectivamente, em potenciais de aproximadamente 0,23 e 

0,48 V, sendo estes valores menos positivos do que os obtidos com o EPC não modificado. 

Sob condições ótimas, a Ip da oxidação eletrocatalítica de L-Dopa e benserazida mostraram 

dois intervalos dinâmicos lineares com LOD de 0,65 µmol L-1 e 0,95 µmol L-1, 

respectivamente. O DPR tanto para a determinação de 5,0.10-5 mol L-1 de benserazida quanto 

para a determinação de 5,0.10-4 mol L-1 de L-Dopa foi de 2,0% (n = 5). Os intervalos de 

calibração lineares foram de 1 a 500 µmol L-1 para benserazida e de 3 a 500 µmol L-1 para    

L-Dopa usando VPD. O método proposto foi testado com sucesso na determinação de L-Dopa 
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e benserazida em amostras de urina, demonstrando boa aplicabilidade e confiabilidade. 

Apesar disso, os autores não aplicaram o sensor desenvolvido na determinação dos analitos 

em estudo em amostras farmacêuticas. 

O comportamento eletroquímico de L-Dopa em um ECV modificado em NCPS 

também foi investigado por VC, Cronoamperometria e Cronocoulometria (YAN et al., 2004). 

O eletrodo modificado catalisou a reação eletroquímica de L-Dopa mantida em solução           

0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 5,0). As correntes de pico anódicas do analito determinadas 

em 0,23 V por VPD foram linearmente dependente de sua concentração na faixa de 5,0.10-7 a 

2,0.10-5 mol L-1, com LOD de 3,0.10-7 mol L-1. Entretanto, os autores deste trabalho não 

aplicaram o eletrodo desenvolvido na determinação de L-Dopa em amostras farmacêuticas ou 

biológicas, assim como não verificaram a exatidão e a precisão do sensor proposto. 

Finalmente, um EPC modificado com ferroceno e NCPM foi aplicado como um sensor 

eletroquímico para determinação de L-Dopa (YAGHOUBIAN et al., 2009). O Eoxi do analito 

no eletrodo modificado foi de 0,370 V em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato pH 7,0. Foi 

possível obter uma curva analítica linear de 2,0.10-6 a 5,0.10-4 mol L-1 e um LOD de             

1,2 µmol L-1. O método foi aplicado com sucesso para a determinação de L-Dopa em amostra 

de urina sem nenhum pré-tratamento, embora não tenha sido realizado nenhum estudo sobre 

possíveis interferentes na análise, assim como não foram determinadas a exatidão e a precisão 

do sensor desenvolvido. 

É importante ressaltar que apenas alguns dos trabalhos descritos anteriormente 

apresentaram estudos sobre possíveis interferentes na determinação de L-Dopa seja em 

amostras farmacêuticas ou biológicas. Esse tipo de avaliação é de extrema importância, uma 

vez que é imprescindível se verificar possíveis alterações no sinal do analito de interesse 

provocadas por espécies comumente encontradas em amostras destinadas à análise.  

 

3.5 Validação de Métodos Analíticos 

 

Conforme Ribani e colaboradores (2004), a necessidade de se mostrar a qualidade das 

análises químicas está sendo cada vez mais reconhecida e exigida, pois dados analíticos não 

confiáveis podem conduzir a decisões desastrosas e a prejuízos financeiros irrecuperáveis. 

Assim, para conseguir alcançar o objetivo da qualidade de forma confiável, é necessária a 

implantação de um sistema de garantia de qualidade que incorpore as normas de Boas Práticas 

de Fabricação e Controle, sendo que as atividades de validação se mostram como prioritárias 
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para o cumprimento destas práticas, aliadas à necessidade do desenvolvimento de métodos 

analíticos, de acordo com os órgãos reguladores. 

Segundo Gonçalves (2005), a qualidade de um método analítico é determinada pela 

qualidade de suas etapas, com seus erros experimentais. Por um lado, essa qualidade depende 

da técnica de amostragem com a qual se seleciona uma fração representativa da amostra 

primária. Nessa fração deve-se identificar e quantificar os analitos, que são os componentes 

químicos que, presumivelmente, também os definem. É comum não se analisar quimicamente 

matrizes na forma bruta, pois elas costumam ter e gerar interferências e incompatibilidades 

com equipamentos analíticos. Para contornar tais problemas são empregados procedimentos 

de preparo da amostra, com os quais se procura isolar e concentrar os analitos a níveis 

adequados e obter um nível de limpeza da amostra que não comprometa a sua análise 

química. Portanto, o preparo da amostra também inclui a sua compatibilização com a técnica 

que fornecerá os dados químicos. 

Milhões de medições analíticas são efetuadas a cada dia em milhares de laboratórios 

ao redor do mundo. Uma forte infra-estrutura internacional de medições está sendo utilizada, 

constatando-se a necessidade progressiva de dados analíticos comparáveis e consistentes, para 

a eliminação de barreiras técnicas entre os países (BARROS, 2002). Para atingir esse processo 

de reconhecimento mútuo a nível internacional, em que uma vez efetuada a medição esta é 

aceita em qualquer país, requisitos legais de certificação e de credenciamento devem ser 

observados. As normas internacionais, nacionais e sistemas da qualidade destacam a 

importância da validação de métodos analíticos e a documentação do trabalho de validação 

para a obtenção de resultados confiáveis e adequados ao uso pretendido (INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL 

(INMETRO), 2007; INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION, 2005). 

Silva e colaboradores (2006) lembram que a validação de métodos é um aspecto de 

extrema importância para a garantia da qualidade analítica. Segundo os referidos autores, os 

métodos de ensaios usados para avaliar a conformidade de produtos farmacêuticos com 

especificações estabelecidas devem atingir padrões adequados de exatidão, precisão e 

confiabilidade. 

De acordo com a Resolução nº 899 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (2003), a validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método 

atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. 
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Para a United States Pharmacopeia (USP) 31/National Formulary (NF) 26 (2008), a 

validação de métodos analíticos assegura a sua credibilidade durante o uso rotineiro. 

Diante das exigências feitas pelos órgãos reguladores, além dos aspectos técnicos e 

comerciais, os laboratórios que realizam análises químicas devem se submeter a um 

credenciamento junto a agências credenciadoras, como a ANVISA e o INMETRO. 

Os parâmetros analíticos devem ser pautados de acordo com o uso do método onde se 

podem encontrar diferenças significativas nos parâmetros avaliados entre diferentes métodos 

e suas respectivas finalidades. Os parâmetros analíticos, também chamados de figuras de 

mérito, geralmente determinados durante a validação de métodos analíticos são: precisão, 

exatidão, seletividade, linearidade, LOD, LOQ, sensibilidade e robustez (USP 31/NF 26, 

2008). 

A USP 31/NF 26 (2008) classifica um método analítico de acordo com a sua 

finalidade, indicando quais figuras de mérito deverão, necessariamente ou não, ser 

apresentadas em estudos de validação analítica (TAB. 2). 

 

TABELA 2 
Figuras de mérito a serem apresentadas em estudos de validação de metodologias analíticas. 

Figura de 
mérito 

Categoria 
I 

Categoria II Categoria 
III 

Categoria 
IV Quantitativo Ensaio-limite 

Exatidão ● ● ► ► ■ 
Precisão ● ● ■ ● ■ 

Especificidade ● ● ● ► ● 
LOD ■ ■ ● ► ■ 
LOQ ■ ● ■ ► ■ 

Linearidade ● ● ■ ► ■ 
(●) figura de mérito obrigatória; (■) figura de mérito dispensável; (►) figura de mérito obrigatória, dependendo 
da natureza do teste específico. Fonte: USP 31/NF 26 (2008). 

 

Os métodos classificados na Categoria I são aqueles utilizados para quantificação de 

componentes majoritários presentes em produtos farmacêuticos acabados. Os métodos 

incluídos na Categoria II são os utilizados para determinação de impurezas e compostos de 

degradação em produtos acabados, incluindo ensaios-limite e quantitativos. A Categoria III 

abrange os métodos para determinação de características de desempenho de um produto 

farmacêutico, como, por exemplo, dissolução e desintegração. Os testes de identificação estão 

classificados na Categoria IV. 

A seguir são definidas as figuras de mérito a serem avaliadas durante o processo de 

validação de uma nova metodologia analítica. 
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3.5.1 Exatidão 

 

Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados em um 

determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro (INMETRO, 2007). É 

importante observar que um valor exato ou verdadeiro é o valor obtido por uma medição 

perfeita e este valor é indeterminado por natureza. 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a um dado nível de 

confiança, ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão. Estes limites podem ser 

estreitos em níveis de concentração elevados e mais amplos em níveis de traços. 

Os processos mais utilizados para avaliar a exatidão de um método são: a comparação 

com Materiais de Referência Certificados (MRC), a comparação de métodos e os ensaios de 

adição e recuperação. 

Os MRC estão sempre acompanhados de um certificado que possui o valor de 

concentração de uma dada substância ou outra grandeza para cada parâmetro e uma incerteza 

associada. Os MRC são fornecidos por organismos reconhecidos e confiáveis como NIST 

(National Institute of Standards and Technology – Estados Unidos), LGC (Laboratory of the 

Government Chemist – Reino Unido), USP (United States Pharmacopeia – Estados Unidos), 

FAPAS (Food Analysis Performance Assessment Scheme – Reino Unido), etc. (RIBANI et 

al., 2004). Os valores obtidos pelo laboratório (a média e a estimativa do desvio padrão de 

uma série de replicatas) da mesma amostra padrão devem ser comparados com os valores 

certificados do material de referência, para verificar a exatidão do método. 

A avaliação do grau de exatidão de uma nova metodologia a partir da comparação de 

métodos consiste na verificação da semelhança entre resultados obtidos empregando-se o 

método em desenvolvimento e os resultados conseguidos através de um método de referência. 

Esta abordagem assume que a incerteza do método de referência é conhecida. 

Por fim, a recuperação é definida como a proporção da quantidade da substância de 

interesse adicionada na porção analítica do material teste que é passível de ser quantificada, 

sendo expressa em termos de porcentagem da quantidade medida da substância em relação à 

quantidade adicionada na matriz, em um determinado número de ensaios (BURNS; 

DANZER; TOWNSHEND, 2002). 

 

 

 



25 

 

3.5.2 Precisão 

 

Representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes e repetidos de uma 

mesma amostra, sob condições definidas (INMETRO, 2007). A precisão é avaliada pelo 

desvio padrão absoluto (σ) de um número significativo de medições. Na prática, em validação 

de métodos, o número de determinações é geralmente pequeno e o que se calcula é a 

estimativa do desvio padrão absoluto (s), dado por: 

 

( )

n 1
ix x

s
−

=
−

∑
         (1) 

 

onde x  é a média aritmética de um pequeno número de medições (média das determinações), 

sendo uma estimativa de µ , a média verdadeira (média da população); �� é o valor individual 

de uma medição e n é o número de medições. 

Outra expressão da precisão é dada pela estimativa do DPR, também conhecido como 

Coeficiente de Variância, CV: 

 

DPR (%) ou CV (%) .100
s

x
=        (2) 

 

A precisão em validação de métodos é considerada em três níveis diferentes: 

repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade. 

A repetitividade representa a concordância entre os resultados de medições sucessivas 

de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de medição, chamadas condições 

de repetitividade: mesmo procedimento, mesmo analista, mesmo instrumento usado sob as 

mesmas condições, mesmo local e repetições em um curto intervalo de tempo (INMETRO, 

2007). 

A precisão intermediária indica o efeito das variações dentro do laboratório devido a 

eventos como diferentes dias, diferentes analistas, diferentes equipamentos ou uma 

combinação destes fatores (INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION, 

2005). Esse nível de precisão é reconhecido como o mais representativo da variabilidade dos 

resultados em um único laboratório e, como tal, é o mais aconselhável a ser adotado. 
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A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medições de uma 

mesma amostra, efetuadas sob condições variadas (mudança de operador, local, 

equipamentos, etc.) (INMETRO, 2007), referindo aos resultados dos estudos de colaboração 

entre laboratórios. 

 

3.5.3 Seletividade 

 

A seletividade de um método é a sua capacidade de avaliar, de forma inequívoca, os 

analitos de interesse na presença de componentes que podem interferir nas suas determinações 

em uma amostra complexa. A seletividade avalia o grau de interferência de espécies como 

outro ingrediente ativo, excipientes, impurezas e produtos de degradação, bem como outros 

compostos de propriedades similares que possam estar, porventura, presentes. A seletividade 

garante que a resposta dada pelo método seja exclusivamente do composto de interesse (USP 

31/NF 26, 2008; VESSMAN, et al., 2001). Se a seletividade não for assegurada, a 

linearidade, a exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidas. 

O mesmo significado tem sido frequentemente utilizado para o termo especificidade 

(YANG et al., 2010; ZHANG et al., 2010), embora Bruce, Minkkinen e Riekkola (1998) 

tenham destacado que um método instrumental de quantificação que produz resposta para 

uma única substância de interesse pode ser chamado de específico e um método que produz 

resposta para vários compostos químicos, com uma característica em comum, pode ser 

chamado de seletivo. Esta situação gera confusão desnecessária e isto pode ser evitado 

utilizando somente o termo seletividade, como sugerido pela IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) (VESSMAN, et al., 2001). 

A seletividade de um método pode ser demonstrada como o desvio dos resultados 

obtidos pela análise do analito de interesse em amostras fortalecidas com os interferentes e os 

resultados obtidos com amostras não fortalecidas, contendo somente o analito. 

 

3.5.4 Limite de Detecção 

 

O limite de detecção, LOD, representa a menor concentração da substância em análise 

que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, utilizando um determinado 

procedimento experimental (INMETRO, 2007), podendo ser expresso da seguinte forma, 

conforme recomendado pela IUPAC (CURRIE, 1995): 
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LOD 3,3
s

b
=

ɺ

          (3) 

 

onde sɺ  é a estimativa do desvio padrão das respostas do branco e b é a inclinação ou 

coeficiente de regressão angular da curva analítica. 

 

3.5.5 Limite de Quantificação 

 

O limite de quantificação (LOQ) corresponde à menor quantidade de um analito que 

pode ser quantificada com exatidão e confiabilidade determinada (INMETRO, 2007), 

podendo ser determinado da seguinte forma, como sugerido pela IUPAC (CURRIE, 1995): 

 

LOQ 10
s

b
=

ɺ

          (4) 

 

onde sɺ  é a estimativa do desvio padrão das respostas do branco e b é a inclinação ou 

coeficiente de regressão angular da curva analítica. 

 

3.5.6 Linearidade 

 

De acordo com a Resolução nº 899 da ANVISA (2003), a linearidade corresponde à 

capacidade do método em fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração da 

substância em estudo, dentro de uma determinada faixa de aplicação. A relação matemática 

entre o sinal e a concentração da espécie de interesse é determinada empiricamente a partir de 

sinais medidos para concentrações conhecidas dessa espécie, podendo ser expressa como uma 

equação de reta chamada de curva analítica (BARROS NETO; PIMENTEL; ARAÚJO, 

2002). Thompson, Ellison e Wood (2002) apontaram que embora somente dois pontos 

definam uma reta, na prática as curvas analíticas devem ser definidas por no mínimo cinco 

pontos que não incluam o ponto zero na curva, devido aos possíveis erros associados. 

Segundo Custódio, de Andrade e Augusto (1997), matematicamente, a estimativa dos 

coeficientes de uma curva analítica a partir de um conjunto de medições experimentais pode 

ser efetuada usando o método matemático conhecido como regressão linear. Além dos 

coeficientes de regressão linear (a) e angular (b) de uma curva analítica, também é possível 
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calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação linear, R (CHUI; 

ZUCCHINI; LICHTIG, 2001). Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva 

obtida, pois quanto mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos 

experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados. A Resolução nº 

899 da ANVISA (2003) recomenda um R igual a 0,99 e o INMETRO (2007), um valor acima 

de 0,90. 

Em qualquer técnica instrumental, a relação linear simples, descrita pela equação        

y = bx + a, só é válida em um determinado intervalo de concentração da espécie medida. Este 

intervalo de concentrações, no qual se pode construir uma curva analítica linear, é 

denominado faixa linear de trabalho (INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

HARMONISATION, 2005). 

 

3.5.7 Sensibilidade 

 

A sensibilidade de um método indica sua capacidade de discriminar, com uma 

fidelidade estabelecida, concentrações próximas de um analito (INMETRO, 2007). De acordo 

com Currie (1995), em métodos sensíveis, uma pequena diferença na concentração do analito 

causa grande variação no valor do sinal analítico medido. A sensibilidade é tanto maior 

quanto maior for a inclinação da curva analítica construída. 

 

3.5.8 Robustez 

 

Finalmente, a robustez de um método é a medida da sua capacidade de permanecer 

inalterado sob pequenas, mas estudadas variações nos parâmetros do método e prover 

indicação da sua dependência durante o uso normal (HEYDEN et al., 1999). Diz-se que um 

método é robusto quando ele não é afetado por uma modificação pequena e deliberada em 

seus parâmetros. 

As mudanças introduzidas refletem as alterações que podem ocorrer quando um 

método é transferido para outros laboratórios, analistas ou equipamentos (INMETRO, 2007). 

A estatística é uma ferramenta fundamental no tratamento dos resultados gerados no 

processo de validação de um método analítico. Monteiro e outros (2006) lembram que 

ferramentas como CV, análise de variância ANOVA e teste t Student são alguns testes 
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utilizados nesse tratamento a fim de dar embasamento científico-matemático aos 

experimentos realizados. 

Neste sentido, foi com base nas figuras de mérito apresentadas anteriormente, que o 

presente trabalho realizou a validação do sensor proposto. 



 
 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Reagentes e Soluções 

 

NCPM (pureza >90%, 110-170 µm de diâmetro, 5-9 µm de comprimento), L-Dopa,   

S-(-)-carbidopa, cloridrato de benserazida, 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-ácido etanosulfônico 

(Hepes) e 1-decanosulfonato de sódio foram comprados da Sigma-Aldrich®. 

Tris(hidroximetil)amino-metano (Tris), ácido clorídrico, ácido fosfórico, hidróxido de sódio e 

hidrogenofosfato de sódio foram adquiridos da Vetec. Cloreto de alumínio foi obtido da 

Dinâmica® Química. Ácido cítrico foi comprado da Isofar. Estearato de magnésio foi 

adquirido da Valdequímica. Co(DMG)2ClPy foi preparado por uma mistura de 

dimetilglioxima, CoCl2
.6H2O e piridina em etanol, como descrito em literatura (JONES, 

1994). 

Todos os reagentes químicos utilizados foram de grau analítico e suas soluções 

preparadas em água purificada pelo sistema GEHAKA (resistividade >18 MΩ) Master P&D. 

 

4.2 Instrumentação 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato/galvanostato da 

Autolab modelo PGSTAT 128 N (Eco Chemie, www.metrohm.com.br) (FIG. 7) acoplado a 

um microcomputador contendo o software GPES 4.9. 

 

 
FIGURA 7 - Potenciostato/galvanostato da Autolab PGSTAT 128 N utilizado para as medidas eletroquímicas. 
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O sistema utilizado para obtenção de medidas foi constituído de uma célula 

eletroquímica com capacidade de 10,0 mL. Os eletrodos foram inseridos na célula por 

entradas em uma cobertura de Teflon®. O eletrodo de trabalho foi formado por um disco de 

grafite pirolítico de plano basal montado em Teflon®, com uma área geométrica de cerca de 

0,28 cm2. Os eletrodos auxiliar e de referência foram constituídos, respectivamente, por um 

fio de platina e por Ag/AgCl (sat.), contendo 3 mol L-1 de KCl (FIG. 8). 

 

 

FIGURA 8 - Célula eletroquímica utilizada nos experimentos. EA = Eletrodo Auxiliar; ET = Eletrodo de 

Trabalho; ER = Eletrodo de Referência. 

 

O pH final das soluções tampão foram determinados por um pHmetro Digimed     

DM-20 e ajustado com 0,1 mol L-1 de HCl ou 0,2 mol L-1 de NaOH. 

Imagens de MEV foram obtidas utilizando um microscópio eletrônico de varredura da 

JEOL modelo JSM-6510LV (FIG. 9). 

 

 
FIGURA 9 - Microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-6510LV. Disponível em: <http://www.jeol.com>. 

Acesso em 26 nov. 2010. 
 

ET EA ER 



32 

 

 

Espectros no infravermelho foram registrados utilizando-se um espectrofotômetro   

FT-IR Bomen Hartmann & Braum modelo MB-100 (FIG. 10). 

 

 
FIGURA 10 - Espectrofotômetro FT-IR Bomen Hartmann & Braum MB-100. Disponível em: 

<http://lem.iq.usp.br/facilidades.html>. Acesso em 31 jan. 2011. 
 

As medidas cromatográficas foram efetuadas em um cromatógrafo SHIMADZU série 

20A Prominence (FIG. 11), consistindo de 2 bombas LC-20AT, detector UV-vis SPD-20A e 

software de aquisição de dados LCsolution, com uma coluna cromatográfica ODS Hypersil 

250 x 4,6 mm (SUPELCO). 

 
FIGURA 11 - Cromatógrafo SHIMADZU série 20A Prominence. Disponível em: 

<http://www.shimadzu.com.br>. Acesso em 26 nov. 2010. 
 

4.3 Preparo do Eletrodo Modificado 

 

Foi preparada por sonicação uma suspensão aquosa contendo NCPM em diferentes 

concentrações (0,05, 0,10, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 ou 2,50 mg mL-1) e Co(DMG)2ClPy 

(dissolvido em 0,1 mol L-1 de NaOH) nas concentrações de 5, 10, 50, 100, 150, 200 ou       

250 µmol mL-1. 
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Antes de sua modificação, a superfície do EGPPB foi polida com lixa e depois limpa 

por sonicação para remover qualquer material aderido (BARD, 2001; PILLAY; 

OZOEMENA, 2007; WANG, 2006). 

Em seguida, 30 µL da suspensão foram colocados diretamente sobre a superfície do 

EGPPB que foi deixado para secar em estufa a 80 ºC durante 10 min. O eletrodo modificado 

com o compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy foi enxaguado com água purificada para remover as 

espécies fracamente adsorvidas e levado para a célula eletroquímica.  

 

4.4  Estudo do Comportamento Eletroquímico do EGPPB Modificado e Não 

Modificado na Ausência e Presença de L-Dopa 

 

O comportamento eletroquímico do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy foi avaliado por 

VC na ausência e presença de L-Dopa. Para fins de comparação, também foram obtidos VCs 

do EGPPB não modificado, modificado apenas com NCPM (EGPPB/NCPM) e modificado 

apenas com Co(DMG)2ClPy (EGPPB/Co(DMG)2ClPy), na presença e ausência de L-Dopa. 

Todos os voltamogramas foram obtidos em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0), a 

uma velocidade de varredura, v, de 25 mV s-1. 

 

4.5 Caracterização dos NCPM, do Complexo Co(DMG)2ClPy e do Compósito 

NCPM/Co(DMG) 2ClPy 

 

Com o objetivo de caracterizar os compostos, imagens de MEV a 20 kV dos NCPM e 

do compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy foram obtidas, assim como foram registrados espectros 

no infravermelho na região de 4000 a 400 cm-1 para os NCPM, para o complexo 

Co(DMG)2ClPy e para o compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy. Nesse caso, os materiais foram 

prensados em pastilhas de KBr a 1%. 

 

4.6 Estudos Relacionados ao Processo de Oxidação de L-Dopa sobre o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 

 

Informações adicionais sobre a oxidação de L-Dopa na superfície do 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy foram adquiridas através da avaliação de VCs obtidos em 

diferentes v, utilizando-se 10,0 mL de solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0) como 
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eletrólito, L-Dopa na concentração de 2 mmol L-1 e o EGPPB modificado com 

Co(DMG)2ClPy e NCPM nas concentrações de 100 µmol L-1 e 1 mg mL-1, respectivamente. 

 

4.7 Otimização dos Parâmetros Experimentais e Operacionais do Sistema 

Eletroquímico 

 

Para melhor desempenho do sensor proposto, os parâmetros experimentais e 

operacionais do sistema que influenciam a sensibilidade da técnica, a estabilidade e o perfil da 

resposta analítica foram investigados e otimizados. 

 

4.7.1 Parâmetros Experimentais 

 

Primeiramente, foram obtidos VCs fixando-se a concentração de NCPM em                

1 mg mL-1 e variando-se a concentração de Co(DMG)2ClPy em 5, 10, 50, 100, 150, 200 e  

250 µmol L-1. Em seguida, a concentração do complexo que apresentou melhor sinal analítico 

foi fixada e variou-se a concentração de NCPM em 0,05, 0,10, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 e       

2,50 mg mL-1. 

Após a verificação de quais concentrações de Co(DMG)2ClPy e de NCPM ofereciam 

melhor resposta analítica, variou-se o pH da solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato entre 6,0 e 

8,0 em busca do sistema que apresentasse o melhor perfil voltamétrico. 

Em seguida, estudou-se o comportamento de L-Dopa nos tampões MacIlvaine, 

fosfato, Tris e Hepes, ambos no mesmo valor otimizado de pH. 

A melhor solução tampão foi escolhida para se avaliar os sinais analíticos em 

diferentes concentrações desse eletrólito (0,025, 0,050, 0,100, 0,150, 0,200 e 0,250 mol L-1). 

 

4.7.2 Parâmetros Operacionais 

 

Para a escolha da melhor técnica a ser utilizada na determinação de L-Dopa, os 

parâmetros operacionais da Amperometria, da VPD e da VOQ foram estudados. 

Na Amperometria, otimizou-se o potencial aplicado, Eapl., para a oxidação do analito. 

Na VPD foram avaliadas a velocidade de varredura, v, e a Amplitude de pulso (Ap). Na VOQ 

foram otimizadas a frequência (f) e a Ap aplicadas. 
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Após a otimização dos parâmetros operacionais, foram construídas curvas analíticas 

utilizando cada uma das técnicas mencionadas e avaliou-se qual seria a mais adequada para a 

construção da curva analítica final para a determinação de L-Dopa em medicamentos. 

 

4.8 Caracterização Analítica do Sensor para a Determinação de L-Dopa 

 

A curva analítica final para a determinação de L-Dopa em amostras farmacêuticas foi 

construída empregando a técnica mais adequada para esse fim, em uma ampla faixa linear de 

trabalho. 

 

4.9 Avaliação da Repetibilidade de Medidas e da Reprodutibilidade do Preparo do 

Sensor 

 

A repetibilidade de medidas obtidas com o sensor desenvolvido foi avaliada através do 

cálculo do DPR dos valores de Ipa de 10 medidas voltamétricas sucessivas. 

A reprodutibilidade para 10 sensores preparados em dias diferentes também foi 

avaliada pelo cálculo do DPR dos valores de Ipa dos voltamogramas obtidos. 

Todas as medidas foram realizadas sob condições experimentais otimizadas para o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. 

 

4.10 Avaliação do Tempo de Vida Útil do Sensor 

 

Voltamogramas foram obtidos com um mesmo eletrodo modificado durante o período 

de sessenta dias. O valor da resposta analítica obtido inicialmente foi considerado como 100% 

e os demais valores correspondentes aos dias subsequentes foram calculados como 

porcentagem desse valor inicial. 

Durante o período de avaliação do tempo de vida útil do sensor, o mesmo foi 

armazenado em temperatura ambiente. 

 

4.11 Estudo de Interferentes 

 

A interferência de espécies químicas como carbidopa, cloridrato de benserazida, 

estearato de magnésio, ácido cítrico e cloreto de alumínio, que podem ser encontradas nas 
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formulações farmacêuticas analisadas, foi verificada através da medida da intensidade de sinal 

analítico para uma solução de L-Dopa de concentração conhecida, com posterior comparação 

desse sinal com outro obtido em solução analito:interferente na proporção 1:1. 

O estudo foi realizado sob condições experimentais e operacionais otimizadas e as 

medidas obtidas em triplicata para maior confiabilidade dos resultados. 

 

4.12 Preparo das Amostras Farmacêuticas para as Medidas Eletroquímicas 

 

Três amostras de comprimidos de L-Dopa produzidas pelos Laboratórios A, B e C 

foram adquiridas em uma drogaria local. De acordo com o rótulo apresentado pelos 

Laboratórios A e B, cada comprimido dessas amostras contém 250 mg de L-Dopa, 

diferentemente da amostra do Laboratório C que contém, segundo o rótulo, 100 mg do mesmo 

composto em cada comprimido. 

O sensor proposto foi testado para a determinação de L-Dopa nas três amostras de 

comprimidos referidas, após as mesmas serem preparadas de acordo com o seguinte 

procedimento: 20 comprimidos de cada amostra foram pesados e pulverizados, 

separadamente. Porções dos pós finos contendo aproximadamente 250 mg (para as amostras 

dos Laboratórios A e B) e 100 mg (para a amostra do Laboratório C) de L-Dopa foram 

pesadas e posteriormente sonicadas em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), 

utilizando-se um banho ultrassônico, por 20 min. As soluções obtidas após filtração foram 

transferidas quantitativamente para balões volumétricos e diluídas com solução 0,2 mol L-1 de 

tampão fosfato (pH 7,4) até um volume final de 250 mL. 

 

4.13 Determinação de L-Dopa em Amostras Farmacêuticas Empregando o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy e Testes de Adição e Recuperação 

 

A quantidade de L-Dopa nas amostras farmacêuticas foi determinada pelo método de 

adição padrão, utilizando-se 10,0 mL de solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4) 

contidos na célula eletroquímica, onde foram adicionadas as amostras, com posteriores 

adições sucessivas do analito (0,0, 20,0, 40,0, 60,0 e 80,0 µL) a partir de uma solução padrão 

estoque 0,5.10-2 mol L-1 de L-Dopa. 

Como observado, no método de adição padrão, quantidades conhecidas e diferentes da 

substância em análise foram adicionadas na amostra que já continha quantidade 
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(desconhecida) de L-Dopa. Construiu-se uma curva analítica relacionando as quantidades da 

substância adicionada à amostra com os respectivos sinais analíticos obtidos. Como 

apresentado por Berg, Murta e Kugler (1988), o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas 

corresponde ao sinal analítico da substância que está sendo determinada, sem qualquer adição 

do padrão. A extrapolação da reta define, no eixo das abscissas, a concentração da substância 

na amostra analisada. O método de adição padrão é trabalhoso, mas é especialmente 

importante quando a amostra é muito complexa ou quando as interações com a matriz são 

significativas (SNYDER; KIRKLAND; GLAJCH, 1997). 

Os resultados finais da quantidade de L-Dopa em cada amostra de comprimidos foram 

expressos como o valor médio de três determinações. 

Os testes de adição e recuperação do analito foram realizados em uma célula 

eletroquímica contendo 10,0 mL de solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), onde 

foram adicionados uma quantidade conhecida do analito na amostra e, em seguida, volumes 

crescentes e conhecidos de solução padrão estoque 0,5.10-2 mol L-1 de L-Dopa. 

A porcentagem de recuperação foi dada pela razão entre a concentração de L-Dopa 

total (amostra + padrão adicionado) encontrada e a concentração total esperada multiplicada 

por 100. Os testes de adição e recuperação foram realizados em triplicata para maior 

confiabilidade dos resultados. 

É importante ressaltar que todas as medidas eletroquímicas foram realizadas em 

temperatura ambiente. 

 

4.14 Determinação de L-Dopa em Amostras Farmacêuticas Empregando a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

A quantidade de L-Dopa em cada amostra de comprimidos também foi determinada 

pelo método cromatográfico descrito na USP 31/NF 26 (2008), considerado o método oficial 

para determinação desse fármaco em amostras farmacêuticas. 

Neste caso, 20 comprimidos de cada amostra foram pesados e pulverizados, 

separadamente. Porções dos pós finos contendo cerca de 50 mg de L-Dopa foram pesadas e 

sonicadas em 10 mL de uma solução 0,1 N de ácido fosfórico, utilizando-se um banho 

ultrassônico, por 20 min. As soluções obtidas após filtração foram transferidas 

quantitativamente para balões volumétricos e diluídas com água purificada até um volume 

final de 100 mL. 
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A fase móvel foi preparada dissolvendo-se 11,04 g de hidrogenofosfato de sódio em 

950 mL de água purificada e adicionando-se 1,3 mL de uma solução aquosa 0,024% de         

1-decanosulfonato de sódio. A solução resultante teve o pH ajustado para 2,8 utilizando-se 

ácido fosfórico, sendo posteriormente transferida para um balão volumétrico e diluída com 

água purificada até um volume final de 1 L. A fase móvel foi finalmente filtrada com o uso de 

membrana apropriada. 

Preparou-se uma solução padrão de L-Dopa pesando-se exatamente 50 mg desse 

composto que foi dissolvido em 10 mL de solução 0,1 N de ácido fosfórico. Essa solução foi 

transferida quantitativamente para um balão volumétrico e diluída com água purificada até um 

volume final de 100 mL. 

O analito foi detectado em 280 nm, com 1,0 mL min-1 de fluxo de fase móvel e 

volumes de injeção das amostras e da solução padrão iguais a 20 µL. 

Os valores da quantidade de L-Dopa encontrados pelo método oficial foram 

determinados através da relação entre as áreas dos picos cromatográficos correspondentes às 

amostras e à solução padrão e comparados estatisticamente com os valores do conteúdo do 

mesmo fármaco determinados com o uso do sensor desenvolvido, através do teste t de Student 

(teste bilateral, p < 0,05) (MAGALHÃES; de LIMA, 2010). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Estudo do Comportamento Eletroquímico do EGPPB Modificado e Não Modificado 

na Ausência e Presença de L-Dopa 

 

A fim de se avaliar a atividade eletrocatalítica do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy, 

VCs foram obtidos no intervalo de potencial de 0 a 0,6 V vs. Ag/AgCl na ausência (FIG. 

12(a), curva 1) e presença (FIG. 12(a), curva 2) de 2 mmol L-1 de L-Dopa e comparados com 

VCs do EGPPB não modificado na ausência (FIG. 12(a), curva 3) e presença (FIG. 12(a), 

curva 4) de 2 mmol L-1 de L-Dopa. 

O voltamograma da FIG. 12(a), curva 3, não apresenta nenhum processo faradaico, 

sendo caracterizado pela formação da dupla camada elétrica entre a superfície do eletrodo e a 

solução eletrolítica. 

Na FIG. 12(a), curva 1, um par redox é observado com picos anódico e catódico em 

0,32 e 0,27 V, respectivamente. Esses picos podem ser atribuídos à oxidação e redução do 

cobalto que constituiu o centro metálico do complexo utilizado na modificação do eletrodo. 

Comparando-se os voltamogramas obtidos com o EGPPB não modificado (FIG. 12(a), 

curva 4) com o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy (FIG. 12(a), curva 2), ambos em solução 

tampão fosfato contendo 2 mmol L-1 de L-Dopa, verifica-se um aumento significativo na Ipa, 

o que caracteriza um processo de oxidação eletrocatalítico do mencionado analito 

(SHAHROKHIAN; ASADIAN, 2009; YAGHOUBIAN et al., 2009; YAN et al., 2004), 

promovido pela modificação do eletrodo. A oxidação eletrocatalítica de L-Dopa ainda é mais 

evidenciada pela comparação dos voltamogramas apresentadas na FIG. 12(a), curvas 1 e 2, 

onde são observados aumento do pico anódico e diminuição do pico catódico da curva 1, em 

relação à curva 2. 

O voltamograma obtido com o EGPPB/NCPM na ausência (FIG. 12(b), curva 1) de  

L-Dopa não apresentou nenhum processo redox. Esse mesmo eletrodo promoveu a oxidação 

do analito (FIG. 12(b), curva 2), resultando em uma Ipa inferior àquela apresentada pelo 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy (FIG. 12(a), curva 2). 

A FIG. 12(b) também apresenta VCs obtidos com o EGPPB/Co(DMG)2ClPy na 

ausência (FIG. 12(b), curva 3) e presença (FIG. 12(b), curva 4) de 2 mmol L-1 de L-Dopa. 

Nenhum processo faradaico foi observado com o uso desse eletrodo na ausência do analito. A 
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oxidação de L-Dopa no EGPPB/Co(DMG)2ClPy produziu uma Ipa ainda menor do que a 

originada pelo EGPPB/NCPM (FIG. 12(b), curva 2), provavelmente devido à aglomeração ou 

à baixa fixação do complexo na superfície do eletrodo, impedindo, assim, a oxidação eficiente 

do analito. 

 

 
 

 
FIGURA 12 - (a) VCs referentes ao EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy na ausência (1) e presença (2) de L-Dopa e 

VCs referentes ao EGPPB não modificado na ausência (3) e presença (4) de L-Dopa; (b) VCs referentes ao 
EGPPB/NCPM na ausência (1) e presença (2) de L-Dopa e VCs referentes ao EGPPB/Co(DMG)2ClPy na 

ausência (3) e presença (4) de L-Dopa. Os voltamogramas foram obtidos utilizando L-Dopa na concentração de 
2,0 mmol L-1 e solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0) como eletrólito. v = 25 mV s-1. 
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Diante do apresentado, verifica-se a importância do emprego simultâneo dos NCPM e 

do complexo Co(DMG)2ClPy na promoção da oxidação eletrocatalítica de L-Dopa. A maior 

Ipa, proporcionada pelo EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy, pode ser atribuída à baixa resistência 

de transferência de carga do compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy, bem como a uma melhor 

dispersão e fixação do complexo na superfície do eletrodo, quando esse é utilizado juntamente 

com os NCPM. 

 

5.2 Caracterização dos NCPM, do Complexo Co(DMG)2ClPy e do Compósito 

NCPM/Co(DMG) 2ClPy 

 

Imagens de MEV foram obtidas com o objetivo de caracterizar a morfologia dos 

NCPM não modificados e do compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy. A partir das FIG. 13(a) e 

13(b), que representam, respectivamente, imagens de MEV dos NCPM antes e após a 

modificação com o complexo, é possível verificar que as moléculas do Co(DMG)2ClPy estão 

bem distribuídas na superfície dos NCPM, sem a formação de grandes agregados. 

 

 
FIGURA 13 - Imagens obtidas por MEV de (a) NCPM e (b) compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy. 
 

A FIG. 14 apresenta as imagens de Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier, FT-IR, obtidas para os NCPM não modificados, para o complexo 

Co(DMG)2ClPy e para o compósito NCMP/Co(DMG)2ClPy. O espectro obtido para os 

NCPM não modificados (FIG. 14(a)) mostra em 3431 cm-1 uma banda associada à 

deformação axial de “O–H” em ligação intramolecular. Uma banda típica para os NCPM é 

observada entre 2850 cm-1 e 3000 cm-1, com dois máximos em 2920 cm-1 e 2862 cm-1, sendo 

atribuída ao estiramento da ligação “C–H” (LEE et al., 2010). Uma segunda banda, com pico 
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máximo em 1632 cm-1, está associada à vibração do “esqueleto” dos NCPM, ou seja, ao 

estiramento da ligação “–C=C–” (DHAND et al., 2008). 

As bandas observadas no espectro obtido para o complexo Co(DMG)2ClPy (FIG. 

14(b)) correspondem a vibrações de grupos específicos encontrados na molécula desse 

composto (BORGO et al., 2003) e estão resumidas na TAB. 3. 

 

TABELA 3 
Frequências vibracionais para o complexo Co(DMG)2ClPy. 

Número de onda (cm-1) Atribuições apropriadas 
3440 Estiramento da ligação “O–H” 
1610 Deformação angular no plano das ligações 

“C–H”, “C=C” ou “C=N” do anel piridínico 
1560 Estiramento da ligação “C=N” 

1453, 1370 Deformação angular do “CH3” 
1240, 1090 Estiramento da ligação “N–O” 
980, 693 Deformação angular das ligações “C=N–O” 

e “O–H” 
518 Estiramento da ligação “Co–N” 

 

O espectro obtido para o compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy (FIG. 14(c)) confirma a 

modificação dos NCPM pelo complexo através de um processo físico de adsorção, uma vez 

que as bandas características dos compostos registradas nas FIG. 14(a) e 14(b) foram 

novamente observadas após a modificação dos NCPM, sem que fossem encontradas novas 

bandas de vibração no perfil do espectro relativo ao compósito. 
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FIGURA 14 - Imagens de FT-IR para: (a) NCPM; (b) complexo Co(DMG)2ClPy; (c) compósito 
NCPM/Co(DMG)2ClPy. 
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5.3 Estudos Relacionados ao Processo de Oxidação Eletrocatalítico de L-Dopa sobre o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 

 

Informações adicionais sobre o processo de oxidação eletrocatalítico de L-Dopa sobre 

o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy foram obtidas através da análise das Ipa de VCs. De acordo 

com o modelo teórico de Andrieux e Sevéant (1978), a Ip é dependente da velocidade de 

varredura, v, conforme a seguinte equação: 

 

1
21

2
0 00, 496p

Fv
I FAC D

RT
 =  
 

       (5) 

 

onde C0 é a concentração do analito, D0 representa o coeficiente de difusão do analito na 

solução, F é a constante de Faraday, R e T são a constante dos gases reais e a temperatura, 

respectivamente. 

De acordo com a equação (5), é possível estabelecer uma relação linear entre a Ip e a 

raiz quadrada da v quando um sistema se comporta como um processo catalítico e totalmente 

irreversível controlado por difusão. Com base nessas informações e a partir de análises de 

VCs obtidos com o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy imerso em solução 2 mmol L-1 de         

L-Dopa, em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0), um gráfico da Ip versus a raiz 

quadrada de v foi construído (FIG. 15), resultando em uma reta que sugere que o processo de 

oxidação de L-Dopa sobre o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy é controlado por difusão, ou 

seja, o transporte de massa é o fator limitante do processo (ANDRIEUX; SAVÉANT, 1978). 
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FIGURA 15 - Relação entre a corrente de pico anódica (Ipa) versus a raiz quadrada da velocidade de varredura 
(v) em 25, 50, 75 e 100 mV s-1 para uma solução de 2 mmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,1 mol L-1 de 

tampão fosfato (pH 7,0). 
 

Como é esperado para um sistema irreversível, a Ip é dependente de v, e, portanto, o 

número de elétrons, n, envolvido na reação global de oxidação de L-Dopa pode ser obtido a 

partir do coeficiente angular do gráfico Ip versus v1/2 (FIG. 15), de acordo com a equação que 

caracteriza um sistema totalmente irreversível controlado por difusão (BARD; FAULKNER, 

2001): 

 

.
1 1 15 *2 2 2

0 0(2,99 10 )[(1 ) ]p aI n nAC D vα= −       (6) 

 

onde Ip é a corrente de pico, n é o número total de elétrons envolvidos na reação, α é o 

coeficiente de transferência eletrônica, na, o número de elétrons envolvidos na etapa 

determinante da reação, D0, o coeficiente de difusão da espécie eletroativa (cm2 s-1), A, a área 

do eletrodo, *
0C , a concentração da espécie eletroativa no seio da solução (mol cm-3) e v, a 

velocidade de varredura. De acordo com a literatura, o valor de D0 para a L-Dopa é igual a                        

1,12.10-5 cm2 s-1 (TU et al., 2007). 

Entretanto, antes de se obter o número total de elétrons envolvidos na reação de 

oxidação de L-Dopa, foi necessário calcular o valor de [(1 ) ]anα− , a partir da seguinte 

equação: 
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         (7) 

 

onde Ep representa o potencial de pico e Ep/2, o potencial de Ip a meia altura (BARD; 

FAULKNER, 2001; LUZ et al., 2006). 

Assim, o valor encontrado para [(1 ) ]anα− , utilizando-se para fins de cálculo o 

voltamograma da FIG. 12(a), curva 2, foi igual a 0,58. Substituindo esse valor, além de todos 

os outros valores pertinentes, na equação (6), foi possível obter um valor de n igual a 1,9, 

sugerindo que o mecanismo de oxidação de L-Dopa sobre o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 

envolve dois elétrons. Esse número de elétrons está de acordo com o que foi determinado por 

Aslanoglu e colaboradores (2009) e Li e outros (2008). 

Tal como acontece com outras catecolaminas, o processo de oxidação de L-Dopa tem 

sido amplamente estudado do ponto de vista da eletroquímica (NEMATOLLAHI; RAFIEE; 

FOTOUHI, 2009; RAFIEE; NEMATOLLAHI, 2009). O pico de oxidação apresentado na 

FIG. 12(a), curva 2, resulta da oxidação do analito em um processo de transferência de dois 

elétrons para produzir levodopaquinona (ASLANOGLU et al., 2009; LI et al., 2008), 

conforme apresentado na FIG. 16. 
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FIGURA 16 - Processo de oxidação eletroquímica de L-Dopa na superfície do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. 
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5.4 Otimização dos Parâmetros Experimentais e Operacionais do Sistema 

Eletroquímico 

 

5.4.1 Parâmetros Experimentais 

 

5.4.1.1 Influência da Concentração de Co(DMG)2ClPy e de NCPM sobre a Corrente de 

Pico da Oxidação de L-Dopa 

 

A influência da concentração de Co(DMG)2ClPy e de NCPM a serem utilizadas no 

processo de modificação do eletrodo é um fator de grande importância, uma vez que as 

quantidades desses compostos na superfície do eletrodo determinam a magnitude da Ipa para o 

analito, bem como o seu perfil voltamétrico, influenciando, assim, a sensibilidade da 

detecção. Nesse sentido, verificou-se, por avaliação de VCs, quais seriam as concentrações de 

Co(DMG)2ClPy e de NCPM que proporcionariam melhor desempenho do sensor proposto, 

utilizando 2 mmol L-1 de L-Dopa em 10,0 mL de solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 

7,0). 

Inicialmente, a dependência da resposta do sensor para a oxidação de L-Dopa em 

relação à concentração de Co(DMG)2ClPy foi investigada preparando-se soluções desse 

complexo em diferentes concentrações (5, 10, 50, 100, 150, 200 e 250 µmol L-1), utilizando 

como solvente uma solução 0,1 mol L-1 de NaOH, preferida após realização de teste de 

solubilidade do complexo. A concentração de NCPM foi mantida constante e igual a 1 mg 

mL-1. 

Os resultados apontados na TAB. 4 indicam que a maior Ipa foi obtida quando se 

utilizou o complexo na concentração de 100 µmol L-1.  

 

TABELA 4 
Influência da concentração de Co(DMG)2ClPy nas correntes de pico anódicas (Ipa) obtidas com o sensor 
proposto em solução 2 mmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0). 

[Co(DMG) 2ClPy] (µmol L -1) Ipa (µA) 
5 161 
10 210 
50 218 
100 224 
150 220 
200 220 
250 218 

Experimentos realizados utilizando-se 1,0 mg mL-1 de NCPM e v = 25 mV s-1. 
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Concentrações inferiores proporcionaram menores respostas para o sensor 

provavelmente devido a pequenas quantidades do complexo na superfície do eletrodo, não 

suficientes para garantir Ipa máximas alcançadas quando se tem densidade máxima de sítios 

catalíticos na superfície do eletrodo. Por outro lado, concentrações de Co(DMG)2ClPy 

maiores do que 100 µmol L-1 não promoveram aumento significativo da Ipa. Nesse caso, o 

excesso de complexo, não imobilizado pelos NCPM, pode ter sofrido lixiviação da superfície 

do eletrodo. Portanto, a concentração de Co(DMG)2ClPy igual a 100 µmol L-1 foi escolhida 

para o preparo do eletrodo modificado. 

Em seguida, a dependência da resposta do sensor para a oxidação de L-Dopa em 

relação à concentração de NCPM foi investigada preparando-se suspensões aquosas desse 

composto em diferentes concentrações (0,05, 0,10, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 e 2,50 mg mL-1). A 

concentração de Co(DMG)2ClPy foi mantida constante e igual a 100 µmol L-1. 

De acordo com os resultados apresentados na TAB. 5, o aumento da quantidade de 

NCPM, até a concentração de 2,00 mg mL-1, aumentou significativamente a Ip para a 

oxidação de L-Dopa. 

 

TABELA 5 
Influência da concentração de NCPM nas correntes de pico anódicas (Ipa) obtidas com o sensor proposto em 

solução 2 mmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,0). 

[NCPM] (mg mL -1) Ipa (µA) 
0,05 147 
0,10 180 
0,50 222 
1,00 222 
1,50 258 
2,00 287 
2,50 278 

Experimentos realizados utilizando-se 100 µmol L-1 de Co(DMG)2ClPy e v = 25 mV s-1. 
 

Concentrações de NCPM inferiores a 2,00 mg mL-1 provavelmente não são suficientes 

para imobilizar todo o complexo utilizado na modificação do sensor, provocando a lixiviação 

do Co(DMG)2ClPy da superfície do eletrodo e, portanto, produzindo menores Ipa. A 

diminuição da Ipa quando se utilizou NCPM em concentração maior do que 2,00 mg mL-1 foi 

atribuída ao fato de que grandes quantidades desse composto podem provocar uma barreira ao 

transporte de carga na superfície do eletrodo e ainda uma menor exposição dos sítios 

catalíticos. Nesse sentido, o sensor utilizado em experimentos subsequentes foi preparado 
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utilizando-se Co(DMG)2ClPy na concentração de 100 µmol L-1 e NCPM na concentração de 

2,00 mg mL-1. 

 

5.4.1.2 Influência do pH, da Solução Tampão e da Concentração da Solução Tampão 

sobre a Corrente de Pico da Oxidação de L-Dopa 

 

A influência do pH na oxidação eletroquímica de L-Dopa foi investigada por VC em 

solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato no intervalo de pH entre 6,0 e 8,0. Os resultados 

deixaram evidente que a corrente de pico anódica, Ipa, torna-se maior com o aumento do pH 

da solução tampão na faixa de pH entre 6 e 7,4 (FIG. 17). 

 

 
FIGURA 17 - Influência do pH sobre a resposta do sensor imerso em solução 2 mmol L-1 de L-Dopa. Medidas 

conduzidas em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato; v = 50 mV s-1. 
 

De acordo com o Princípio de Le Chatelier (BROWN et al., 2005), “se um sistema em 

equilíbrio é perturbado por uma variação na temperatura, pressão ou concentração de um dos 

componentes, o sistema deslocará sua posição de equilíbrio de tal forma a neutralizar o efeito 

do distúrbio”. Neste sentido, um aspecto relacionado ao sistema investigado que se apresenta 

como provável fator responsável pelo comportamento verificado na FIG. 17 é a dependência 

do avanço da reação de oxidação de L-Dopa com a concentração de prótons no meio 

reacional. O aumento do pH do eletrólito proporciona o deslocamento do equilíbrio da reação 

de oxidação de L-Dopa (FIG. 16) no sentido direto a fim de minimizar a perda de íons prótons 
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do meio, favorecendo, assim, a oxidação do analito e, consequentemente, proporcionando um 

aumento da Ipa. 

Conforme observado na FIG. 17, a maior Ipa foi obtida em solução tampão pH 7,4 e, 

portanto, esse valor de pH foi utilizado para os demais estudos. 

A utilização do eletrólito suporte em pH 7,4 ainda favoreceria uma possível 

quantificação de L-Dopa em fluidos biológicos como, por exemplo, o plasma sanguíneo que 

também apresenta pH em torno de 7,4 (VOLIANITIS et al., 2010). 

A influência do pH sobre o potencial de pico anódico (Epa) de L-Dopa também foi 

verificada por VC, observando-se uma relação linear entre os referidos parâmetros na faixa de 

pH entre 6,0 e 8,0 (FIG. 18). O coeficiente angular desse gráfico (0,058 V/pH) está muito 

próximo ao valor esperado para um sistema nernstiano (0,0592 (np/ne) V/pH), onde o np 

envolvidos na reação eletroquímica é igual ao ne (PAPOUCHADO et al., 1975). Portanto, 

esse resultado sugere que no processo de oxidação de L-Dopa sobre a superfície do sensor 

proposto o np é igual ao ne envolvidos. 

 

 
FIGURA 18 - Influência do pH sobre o potencial de pico anódico (Epa) determinado em solução 2 mmol L-1 de 

L-Dopa. Medidas conduzidas em solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato; v = 50 mV s-1. 
 

Soluções tampão MacIlvaine, fosfato, Tris e Hepes, todas preparadas em concentração 

0,1 mol L-1 e pH 7,4, foram utilizadas para se avaliar qual desses eletrólitos proporcionaria a 

melhor resposta para o sensor proposto empregando a técnica de VC. A maior Ipa foi obtida 

com o uso da solução tampão fosfato (TAB. 6) que foi utilizada para os experimentos 
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subsequentes. Esse resultado pode estar associado à maior mobilidade iônica dos íons fosfato 

causada pelo menor tamanho desses íons, o que possibilita maior facilidade de transferência 

de carga entre o eletrodo e a solução e, consequentemente, resulta em uma maior Ipa. 

 

TABELA 6 
Influência de diferentes soluções tampão de concentração 0,1 mol L-1 (pH 7,4) sobre a corrente de pico anódica 

(Ipa) de solução 2 mmol L-1 de L-Dopa. 

Solução tampão Composição Ipa (µA) 
MacIlvaine Na2HPO4 + C6H8O7 (ácido cítrico) 314 

Fosfato Na2HPO4 347 
Tris C4H11NO3 230 

Hepes C8H8N2O4S 183 
v = 50 mV s-1; [Co(DMG)2ClPy] = 100 µmol L-1; [NCPM] = 2,0 mg mL-1. 

 

Soluções tampão fosfato (pH 7,4) em diferentes concentrações (0,025, 0,050, 0,100, 

0,150, 0,200 e 0,250 mol L-1) foram preparadas a fim de se avaliar a resposta do sensor 

proposto, também utilizando-se a técnica de VC. Os maiores valores de Ipa foram obtidos 

quando foi utilizado o eletrólito nas concentrações de 0,200 e 0,250 mol L-1 (TAB. 7). 

Soluções tampão fosfato mais diluídas podem comprometer a transferência eletrônica do 

sistema em razão da carência de transportadores de carga necessários para manter a 

neutralidade do eletrodo, o que justifica as menores Ipa encontradas com o uso dessas 

soluções. A concentração de tampão fosfato igual a 0,200 mol L-1 foi utilizada para os 

experimentos subsequentes em razão de não ser significativa a diferença entre os valores de 

Ipa obtidos com esse eletrólito nas concentrações 0,200 e 0,250 mol L-1, com porcentagem de 

ganho de sinal de apenas 1,5% quando se utilizou o tampão mais concentrado. 

 

TABELA 7 
Influência da concentração da solução tampão fosfato (pH 7,4) sobre a corrente de pico anódica (Ipa) de solução 

2 mmol L-1 de L-Dopa. 

[Tampão fosfato] (mol L-1) Ipa (µA) 
0,025 169 
0,050 314 
0,100 335 
0,150 344 
0,200 476 
0,250 483 

v = 50 mV s-1; [Co(DMG)2ClPy] = 100 µmol L-1; [NCPM] = 2,0 mg mL-1. 
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5.4.2 Parâmetros Operacionais 

 

A escolha da técnica a ser utilizada para a determinação de um analito é de 

fundamental importância, uma vez que parâmetros analíticos como LOD, LOQ, sensibilidade, 

seletividade, reprodutibilidade, frequência analítica, dentre outros, são dependentes de qual 

técnica será empregada. 

Neste sentido, os parâmetros operacionais de três técnicas eletroanalíticas 

(Amperometria, VPD e VOQ) foram otimizados em relação à determinação de L-Dopa com o 

uso do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. Logo após, curvas analíticas para a determinação do 

analito mencionado foram construídas com o uso de cada técnica otimizada para avaliar qual 

das referidas técnicas seria utilizada na determinação de L-Dopa em amostras farmacêuticas. 

A seguir, descreve-se uma breve abordagem sobre cada uma das técnicas avaliadas 

neste estudo, bem como são apresentados os resultados da otimização dos seus respectivos 

parâmetros. 

 

5.4.2.1 Amperometria 

 

A Amperometria convencional consiste na medição da corrente elétrica gerada por 

alterações redox no analito em função do tempo de aplicação de um determinado potencial 

fixo ao sistema investigado, permitindo a detecção de analitos com alta seletividade. O 

potencial aplicado, Eapl., facilita a transferência de elétrons entre a superfície do eletrodo e o 

analito a ser detectado. O fluxo de elétrons, por sua vez, depende da concentração do analito e 

os sensores amperométricos normalmente proporcionam uma relação linear entre a 

concentração do analito e a corrente resultante (PORTERFIELD, 2007). 

A corrente amperométrica monitorada durante a aplicação de cada pulso de potencial é 

governada por dois componentes de corrente: a corrente capacitiva (IC), originária do 

carregamento da dupla camada elétrica quando um pulso de potencial é aplicado e a corrente 

faradaica (IF) proveniente do processo eletroquímico na superfície do eletrodo. A participação 

da IF na corrente amperométrica total é tanto maior quanto maior for a concentração de 

espécies eletroativas em solução (BARD; FAULKNER, 2001). 

A dependência da IF e da IC com o tempo de aplicação do pulso de potencial é 

diferente. A componente IC é alta no início da aplicação do pulso, mas diminui 

exponencialmente com o tempo (IC α e-t). Para uma solução que contém um analito 
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eletroativo, a dependência da componente IF com o tempo de aplicação do pulso depende das 

condições de transporte de massa do analito. Sob condições estacionárias, IF diminui ao longo 

do tempo menos rapidamente do que a IC (IF α t
-½). Portanto, a maior sensibilidade obtida 

pelos métodos de pulso é atribuída à medida da corrente em um tempo onde a diferença entre 

a IF desejada e a IC interferente é grande (BARD; FAULKNER, 2001). 

Para medidas amperométricas, o potencial aplicado ao sistema é de grande 

importância, já que sua magnitude está diretamente relacionada à sensibilidade do sistema 

analítico. Por esse motivo, uma ampla faixa de potencial, com valores anteriores e posteriores 

ao Eoxi de L-Dopa observado em VCs, foi avaliada de modo a se determinar em que potencial 

o sistema apresentaria maior sensibilidade. 

A dependência do Eapl. sobre a resposta do sensor foi investigada utilizando-se solução 

100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), com o 

uso do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas. A faixa do 

Eapl. utilizada nesse estudo foi escolhida considerando-se o intervalo de potencial empregado 

na oxidação do analito por VC. 

O eletrodo alcançou máxima variação de corrente elétrica (∆I) quando se aplicou um 

potencial fixo igual a 320 mV versus Ag/AgCl (TAB. 8), sendo, portanto, este valor escolhido 

como potencial ótimo de trabalho a ser utilizado na construção da curva analítica referente à 

técnica amperométrica. 

 

TABELA 8 
Influência do potencial aplicado (Eapl.) sobre a resposta amperométrica do sensor proposto. Medidas conduzidas 

em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

Eapl. 
(mV) 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

�I 
(µA) 1,34 2,75 4,01 8,93 13,0 13,6 15,7 14,9 13,9 13,7 13,4 

 

A FIG. 19(a) apresenta o amperograma obtido com adições sucessivas de L-Dopa na 

célula eletroquímica contendo solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). A primeira 

adição corresponde a 30 µmol L-1 do analito, sendo que as demais adições correspondem a 

incrementos de 10 µmol L-1 em relação à adição anterior. Conforme observado na FIG. 19(b), 

as adições do analito e a polarização do eletrodo em 320 mV versus Ag/AgCl são suficientes 

para gerar ∆I linearmente proporcional à concentração de L-Dopa. A curva analítica obtida 

por Amperometria para determinação de L-Dopa apresentou sensibilidade igual a                     

0,139 µA L µmol-1. 
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FIGURA 19 - (a) Amperograma para a determinação de L-Dopa obtido nas seguintes concentrações: (1) 30,    
(2) 40, (3) 50, (4) 60 e (5) 70 µmol L-1; (b) Curva analítica construída a partir do amperograma (FIG. 19(a)). 

Medidas conduzidas utilizando o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas, em 
solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). Eapl. = 320 mV versus Ag/AgCl. 

 

5.4.2.2 Voltametria de Pulso Diferencial 

 

Segundo Souza, Machado e Avaca (2003), na Voltametria de Pulso Diferencial, VPD, 

pulsos de igual amplitude são aplicados sobre uma rampa linear de potencial e a corrente é 

medida antes do pulso ser aplicado e no final do pulso. Estas correntes são subtraídas, já que a 
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primeira apresenta a contribuição da IC e a segunda é, fundamentalmente, a contribuição da IF 

e, então, plotadas contra o potencial da rampa linear, gerando um voltamograma de pulso 

diferencial que apresenta a forma de uma curva gaussiana cuja altura é diretamente 

proporcional à concentração do analito. 

Uma vantagem para VPD é que os máximos de picos podem ser observados para 

analitos que apresentem diferenças no potencial de meia-onda entre 0,04 e 0,05 V, enquanto 

na voltametria clássica um valor de aproximadamente 0,2 V é necessário para que as ondas 

voltamétricas possam ser distinguidas. Contudo, o mais importante é o aumento da 

sensibilidade proporcionado pela VPD, com obtenção de picos bem definidos para 

concentrações até 2000 vezes inferiores àquelas observadas para as ondas voltamétricas 

clássicas. Geralmente, o LOD obtido com a VPD é duas ou três ordens de magnitude menor 

quando comparando com os valores obtidos por VC, alcançando a faixa de 10-7 a 10-8 mol L-1 

(WANG, 2006). 

Na VPD a velocidade de varredura, v, e a amplitude de pulso, Ap, são parâmetros 

muito importantes, já que esses estão diretamente relacionados à sensibilidade e à seletividade 

do sistema. Dessa forma, inicialmente, a v aplicada foi variada, na faixa de 2 a 50 mV s-1, 

mantendo-se a Ap constante e igual a 25 mV. Os voltamogramas foram obtidos em solução 

100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), com o 

uso do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas. 

O eletrodo alcançou melhores resultados quando foram aplicadas velocidades de 

varredura iguais a 25 e 30 mV s-1 (TAB. 9). Entretanto, os voltamogramas obtidos com v 

igual ou superior a 30 mV s-1 foram acompanhados por distorção ou alargamento do pico 

anódico. Portanto, 25 mV s-1 foi considerado como valor ótimo de v a ser utilizado na 

construção da curva analítica referente à técnica de VPD. 

 

TABELA 9 
Influência da velocidade de varredura (v) sobre a resposta do sensor proposto, utilizando a VPD. Medidas 

conduzidas em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

v (mV s-1) 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Ipa (µA) 4,39 5,35 7,20 8,22 8,57 9,00 9,12 8,09 7,60 5,74 2,25 

 

Em seguida, variou-se a Ap no intervalo de 10 a 100 mV, mantendo-se a v em            

25 mV s-1. Os voltamogramas novamente foram obtidos em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa 

mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), com o uso do 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas. 
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O eletrodo alcançou maiores Ipa quando se aplicou Ap maior ou igual a 70 mV (TAB. 

10). Entretanto, os voltamogramas obtidos com Ap superior a 70 mV foram acompanhados 

por distorção ou alargamento do pico anódico. Portanto, 70 mV foi considerado como valor 

ótimo de Ap a ser utilizado na construção da curva analítica referente à técnica de VPD. 

 

TABELA 10 
Influência da Amplitude de pulso (Ap) sobre a resposta do sensor proposto, utilizando a VPD. Medidas 

conduzidas em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

Ap (mV) 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ipa (µA) 2,55 7,64 9,09 10,5 15,3 17,7 23,6 25,6 27,3 37,3 47,5 

 

Os voltamogramas de pulso diferencial (FIG. 20(a)) foram obtidos com adições 

sucessivas de L-Dopa na célula eletroquímica contendo solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato 

(pH 7,4). A primeira adição corresponde a 30 µmol L-1 do analito, sendo que as demais 

correspondem a incrementos de 10 µmol L-1 em relação à adição anterior. Conforme 

observado na FIG. 20(b), as Ipa foram proporcionais às concentrações de L-Dopa, com a curva 

analítica apresentando sensibilidade igual a 0,225 µA L µmol-1. 
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FIGURA 20 - (a) Voltamogramas de pulso diferencial para a determinação de L-Dopa obtidos nas seguintes 

concentrações: (1) 30, (2) 40, (3) 50, (4) 60 e (5) 70 µmol L-1; (b) Curva analítica construída a partir dos 
voltamogramas de pulso diferencial (FIG. 20(a)). Medidas conduzidas utilizando o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas, em solução 0,2 mol L-1 de tampão 
fosfato (pH 7,4). v = 25 mV s-1 e Ap = 70 mV.  

 

5.4.2.3 Voltametria de Onda Quadrada 

 

De acordo com Souza, Machado e Avaca (2003), a Voltametria de Onda Quadrada, 

VOQ, é uma das técnicas voltamétricas de pulso mais rápidas e sensíveis, com LOD 

comparados aos das técnicas espectroscópicas. Na VOQ a forma de onda consiste em uma 

onda quadrada sobreposta em uma rampa de potencial elétrico na forma de escada (degraus de 
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potencial elétrico). Do ponto de vista prático, a maior vantagem da VOQ é a possibilidade de 

se obter Ipa bem definidas em experimentos executados em alta velocidade de varredura, 

melhorando, assim, a sensibilidade da técnica. Além disso, por se tratar de uma técnica de 

pulso, a IF pode ser coletada em um intervalo de tempo adequado para que a contribuição da 

IC seja minimizada. Nesta técnica, as correntes elétricas são medidas ao final dos pulsos 

diretos e reversos e o sinal é obtido como uma intensidade da corrente resultante de forma 

diferencial, o que contribui para a alta sensibilidade analítica geralmente obtida. 

A frequência, f, e a Amplitude de pulso, Ap, são parâmetros muito importantes na 

VOQ, uma vez que determinam a intensidade dos sinais e, portanto, estão diretamente 

relacionados à sensibilidade da técnica. Dessa forma, inicialmente, variou-se a f aplicada, na 

faixa de 10 a 100 Hz, mantendo-se a Ap em 25 mV. Os voltamogramas foram obtidos em 

solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), 

com o uso do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas. 

De acordo com a TAB. 11, o eletrodo alcançou maior Ipa quando foi aplicada uma 

frequência igual a 30 Hz. Portanto, este valor de f foi considerado como ótimo para 

construção da curva analítica referente à técnica de VOQ. 

 

TABELA 11 
Influência da frequência (f) sobre a resposta do sensor proposto, utilizando a VOQ. Medidas conduzidas em 

solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

f (Hz) 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ipa (µA) 10,5 12,4 16,9 27,2 22,5 20,1 18,6 13,1 10,6 5,28 2,36 

 

Em seguida, variou-se a Ap no intervalo de 10 a 100 mV, mantendo-se a f em 30 Hz. 

Os voltamogramas novamente foram obtidos em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em 

solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4), com o uso do 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições operacionais otimizadas. 

O eletrodo alcançou melhores resultados quando foi aplicada Ap maior ou igual a 70 

mV (TAB. 12). Entretanto, os voltamogramas obtidos com Ap superiores a 70 mV foram 

acompanhados por distorção do pico anódico. Portanto, o referido valor de amplitude foi 

considerado como valor ótimo de Ap a ser utilizado na construção da curva analítica referente 

à técnica de VOQ. 
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TABELA 12 
Influência da Amplitude de pulso (Ap) sobre a resposta do sensor proposto, utilizando a VOQ. Medidas 

conduzidas em solução 100 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

Ap (mV) 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ipa (µA) 12,5 14,3 27,5 35,5 78,7 90,5 101 125 147 180 220 

 

Os voltamogramas de onda quadrada (FIG. 21(a)) foram obtidos com adições 

sucessivas de L-Dopa na célula eletroquímica contendo solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato 

(pH 7,4). A primeira adição corresponde a 30 µmol L-1 do analito, sendo que as demais 

correspondem a incrementos de 10 µmol L-1 em relação à adição anterior. Conforme 

observado na FIG. 21(b), as Ipa foram proporcionais às concentrações de L-Dopa, com a curva 

analítica apresentado sensibilidade igual a 1,22 µA L µmol-1. 
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FIGURA 21 - (a) Voltamogramas de onda quadrada para a determinação de L-Dopa obtidos nas seguintes 
concentrações: (1) 30, (2) 40, (3) 50, (4) 60 e (5) 70 µmol L-1; (b) Curva analítica construída a partir dos 

voltamogramas de onda quadrada (FIG. 21(a)). Medidas conduzidas utilizando o 
EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy sob condições experimentais otimizadas, em solução 0,2 mol L-1 de tampão 

fosfato (pH 7,4). f = 30 Hz e Ap = 70 mV. 
 

Após a construção de curvas analíticas utilizando as técnicas de Amperometria, VPD e 

VOQ, foi possível comparar as sensibilidades obtidas a partir de cada técnica (TAB. 13) e 

decidir qual seria a mais adequada para ser utilizada na determinação de L-Dopa em amostras 

farmacêuticas. 
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TABELA 13 
Sensibilidades obtidas com o uso de diferentes técnicas, através de curvas analíticas construídas para a 

determinação de L-Dopa empregando o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. 

Técnica Sensibilidade (µA L µmol-1) 
Amperometria 0,139 

VPD 0,225 
VOQ 1,22 

 

A VOQ foi a técnica escolhida para ser utilizada na determinação de L-Dopa em 

amostras farmacêuticas, uma vez que apresentou maior sensibilidade, proporcionando a 

obtenção de picos muito bem definidos mesmo à alta velocidade de varredura (120 mV s-1). 

 

5.5 Caracterização Analítica do Sensor para a Determinação de L-Dopa 

 

Com o objetivo de se construir uma curva analítica final para a determinação de        

L-Dopa em amostras farmacêuticas, voltamogramas de onda quadrada foram obtidos em uma 

ampla faixa linear de trabalho, utilizando como eletrólito uma solução 0,2 mol L-1 de tampão 

fosfato (pH 7,4) (FIG. 22(a)). 

Sob condições experimentais e operacionais otimizadas, o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy apresentou resposta linear no intervalo de concentração de   

3 µmol L-1 a 100 µmol L-1 (FIG. 22(b)), com R igual a 0,9992 (n = 12). A expressão 

matemática que define a curva analítica pode ser escrita como: 

 

-1(µA) 0,00961( 0,650) 1,24( 0,0133)[L-Dopa](µmol L )paI = ± + ±    (8) 

 

O LOD e o LOQ foram determinados de acordo com recomendações da IUPAC 

(CURRIE, 1995) utilizando-se 3sɺ /b e 10sɺ /b, respectivamente, onde sɺ  é o desvio padrão para 

dez voltamogramas do branco e b, o coeficiente de regressão angular da curva analítica. O 

valor de sɺ  foi de 0,445 µA, permitindo, assim, a obtenção de um LOD e de um LOQ igual a 

0,861 e a 2,86 µmol L-1, respectivamente. 

A sensibilidade, o LOD e a linearidade foram melhores ou similares a muitos trabalhos 

encontrados na literatura para determinação de L-Dopa, utilizando outros eletrodos (TAB. 

14). A alta sensibilidade apresentada pelo EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy pode ser atribuída 

à eficiência de transferência eletrônica entre o compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy e a L-Dopa 

e ao efeito catalítico promovido pelo mesmo compósito na superfície do eletrodo. 



62 

 

 

Como já mencionado, o sensor proposto apresentou alta sensibilidade, baixos LOD e 

LOQ, ampla faixa linear de trabalho, além de resposta rápida à detecção de L-Dopa. Dessa 

forma, este poderia ser aplicado, por exemplo, como detector eletroquímico em sistemas de 

CLAE e de eletroforese capilar. 

 

 

 
FIGURA 22 - (a) Votamogramas de onda quadrada para a oxidação de L-Dopa nas seguintes concentrações: (1) 

3, (2) 4, (3) 6, (4) 8, (5) 10, (6) 20, (7) 30, (8) 40, (9) 50, (10) 70, (11) 90 e (12) 100 µmol L-1. Medidas 
conduzidas sob condições experimentais e operacionais otimizadas; (b) Curva analítica obtida a partir dos 

voltamogramas de onda quadrada (FIG. 22(a)). 
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TABELA 14 
pH do meio, potencial de oxidação (Eoxi), sensibilidade, LOD e faixa linear de trabalho para a determinação de L-Dopa utilizando diferentes eletrodos. 

Eletrodo 
pH do 
meio 

Eoxi (V) 
Sensibilidade 

(µA cm-2/µmol L -1) 
LOD 

(µmol L -1) 

Faixa linear 
de trabalho 
(µmol L -1) 

Referência 

ECV/PPy-NCPM 7,0 0,25 – 0,10 1 a 100 SHAHROKHIAN; 
ASADIAN, 2009 

EPC/CA 10,0 0,23 3,85 0,65 3 a 500 ENSAFI; ARABZADEH; 
KARIMI-MALEH, 2010 

EPC/Ru-red-NaYa 4,8 0,60 4,0.10-2 85 120 a 10000 TEIXEIRA, et al., 2004 

ECV/NCPM-QDs 3,5 0,27 – – – TU et al., 2007 

EPNCMFb 7,0 0,38 1,01 1,2 2 a 500 YAGHOUBIAN et al., 
2009 

EGP/Filme fino de Oxovanádio 6,0 0,55 1,98 0,80 1 a 100 TEIXEIRA, et al., 2007 

EPC/PbO2-Resina de poliéster ≅ 1 0,70 0,36 25 260 a 1200 MELO et al., 2007 

ECV ≅ 1 0,58 – 4,2.10-3 0,2 a 750 QUINTINO; 
YAMASHITA; ANGNES, 

2006 

Screen-printed de Ouro 3,0 0,64 2,5.10-3 0,99 1 a 660 BERGAMINI et al., 2005 

ECV/NCPS 5,0 0,23 6,25 0,30 0,5 a 20 YAN et al., 2004 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 7,4 0,18 4,43 0,86 3 a 100 Este trabalho 
aComplexo de Amina Rutênio Trinuclear incorporado à Zeólita NaY; bEletrodo de Pasta de Nanotubo de Carbono Modificado com Ferroceno. 
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5.6 Avaliação da Repetibilidade de Medidas e da Reprodutibilidade do Preparo do 

Sensor 

 

A repetibilidade de 10 medidas sucessivas foi verificada através de determinações de 

Ipa de voltamogramas de onda quadrada obtidos em uma solução 50 µmol L-1 de L-Dopa 

mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). O DPR das medidas (TAB. 15) 

foi utilizado como parâmetro para se avaliar a precisão do método analítico. 

 

TABELA 15 
Avaliação da repetibilidade de medidas obtidas com o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy em solução 50 µmol L-1 

de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ipa (µA) 62,7 61,2 63,5 62,6 60,9 62,8 62,8 62,6 60,5 63,1 

Média das Medidas DPR 
62,3 1,63 % 

Voltamogramas de onda quadrada conduzidos sob condições experimentais e operacionais otimizadas. 
 

Dez eletrodos foram modificados da mesma maneira (condições otimizadas) em dias 

diferentes, a fim de se avaliar a reprodutibilidade do preparo do sensor. Voltamogramas de 

onda quadrada foram obtidos em uma solução 50 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução   

0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). O DPR das Ipa (TAB. 16) também foi entendido como 

uma forma de avaliação da precisão do método analítico. 

 

TABELA 16 
Avaliação da reprodutibilidade do preparo do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. Medidas obtidas em solução     

50 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). 

Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ipa (µA) 60,6 63,8 61,9 61,8 64,3 65,5 62,1 62,1 62,4 63,3 

Média das Medidas DPR 
62,8 2,29% 

Voltamogramas de onda quadrada conduzidos sob condições experimentais e operacionais otimizadas. 
 

Os pequenos valores de DPR encontrados na avaliação da repetibilidade de medidas e 

da reprodutibilidade do preparo do sensor podem estar relacionados à habilidade dos NCPM 

em fixar as moléculas do complexo na superfície do sensor e também à simplicidade de 

modificação do eletrodo, indicando, assim, que o método proposto apresenta elevada precisão. 
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5.7 Avaliação do Tempo de Vida Útil do Sensor 

 

O tempo de vida útil do sensor foi avaliado por um período de sessenta dias, a partir de 

Ipa de voltamogramas de onda quadrada obtidos com uma solução 50 µmol L-1 de L-Dopa 

mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4) (FIG. 23). 

O valor da resposta analítica encontrada inicialmente foi considerado como 100% e os 

demais valores correspondentes aos dias subsequentes, calculados como porcentagem desse 

valor inicial. 

Nenhuma mudança significativa na resposta analítica foi observada durante o período 

de avaliação do tempo de vida útil do sensor armazenado em temperatura ambiente, o que 

classifica o eletrodo desenvolvido como estável durante o tempo avaliado. 

 

 
FIGURA 23 - Tempo de vida útil do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy. Respostas analíticas obtidas em solução 

50 µmol L-1 de L-Dopa mantida em solução 0,2 mol L-1 de tampão fosfato (pH 7,4). Medidas obtidas sob 
condições experimentais e operacionais otimizadas. 

 

5.8 Estudo de Interferentes 

 

Tendo como objetivo a utilização do EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy para a 

determinação de L-Dopa em formulações farmacêuticas, estudo sobre a seletividade do 

método proposto foi realizado investigando possíveis interferências de espécies químicas que 

frequentemente são encontradas nas amostras de comprimidos a serem analisadas. 
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A TAB. 17 apresenta as respostas relativas para as intensidades de sinais analíticos 

obtidas entre soluções 50 µmol L-1 de L-Dopa e as mesmas soluções enriquecidas com 

interferente na proporção 1:1. O estudo foi realizado sob condições experimentais e 

operacionais otimizadas e os voltamogramas de onda quadrada foram obtidos em triplicata 

para maior confiabilidade dos resultados. 

 

TABELA 17 
Avaliação da seletividade do sensor proposto em relação a possíveis interferentes encontrados em formulações 

farmacêuticas. 

Interferente 
[L-Dopa] 

esperada (µmol L -1) 
[L-Dopa] 

encontrada (µmol L -1) 
Resposta 

relativa (%) 
Carbidopa 50 50,3 (±0,1) 100,6 (±1,0) 

Cloridrato de benserazida 50 51,1 (±0,4) 102,2 (±1,2) 
Estearato de magnésio 50 50,2 (±0,2) 100,4 (±0,7) 

Ácido cítrico 50 50,1 (±0,3) 100,2 (±0,9) 
Cloreto de alumínio 50 50,0 (±0,4) 100,0 (±1,0) 

 

De acordo com os valores apresentados na TAB. 17, nenhum dos compostos avaliados 

interferiu na quantificação de L-Dopa com o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy, o que classifica 

o sensor proposto como seletivo para a determinação do analito mencionado em amostras 

farmacêuticas. 

A não interferência dos compostos avaliados se deve, muito provavelmente, aos 

maiores potenciais de oxidação dos mesmos em relação ao potencial de oxidação de L-Dopa. 

 

5.9 Determinação de L-Dopa em Amostras Farmacêuticas Empregando o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy e Testes de Adição e Recuperação 

 

As concentrações de L-Dopa em amostras farmacêuticas foram determinadas usando o 

método de adição padrão para eliminar o efeito da matriz. 

A curva analítica para cada amostra foi obtida relacionando-se as quantidades de       

L-Dopa adicionadas à amostra com as respectivas Ipa determinadas pelos voltamogramas de 

onda quadrada desenvolvidos sob condições experimentais e operacionais otimizadas. O 

ponto onde a curva analítica cortou o eixo das ordenadas correspondeu à Ipa de L-Dopa sem 

qualquer adição do padrão. A extrapolação da reta definiu, no eixo das abscissas, a 

concentração de L-Dopa na amostra analisada. 

A quantidade de L-Dopa encontrada em cada uma das amostras farmacêuticas 

produzidas pelos Laboratórios A, B e C é apresentada na TAB. 18. 
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É importante ressaltar que os resultados das determinações da quantidade de L-Dopa 

nas amostras farmacêuticas analisadas apresentaram baixos DPR, o que pode estar associado a 

uma boa repetibilidade das análises. 

 

TABELA 18 
Quantidade de L-Dopa determinada em amostras farmacêuticas empregando o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 

(n = 3). 

Amostra 
Valor rotulado 

(mg/comprimido) 
Método proposto 
(mg/comprimido) 

ER1
* 

(%) 
Laboratório A 250 254,7 (± 0,5) 1,88 
Laboratório B 250 254,4 (± 1,7) 1,76 
Laboratório C 100 109,0 (± 2,7) 9,00 

*ER1: Erro relativo entre a quantidade de L-Dopa determinada pelo método proposto e a quantidade desse 
fármaco informada no rótulo do medicamento. 

 

Todos as quantidades de L-Dopa determinadas estão dentro do limite especificado 

pela USP 31/NF 26 (2008) que preconiza que comprimidos de L-Dopa não podem conter 

menos do que 90,0% e não mais que 110,0% do valor rotulado desse fármaco em formulações 

analisadas. 

Adicionalmente, para se verificar a exatidão do sensor desenvolvido, experimentos de 

adição e recuperação foram realizados com a adição de três quantidades conhecidas do analito 

às amostras (TAB. 19). A porcentagem de recuperação foi dada pela razão entre a 

concentração de L-Dopa total (amostra + padrão adicionado) encontrada e a concentração 

total esperada multiplicada por 100. Os testes de adição e recuperação foram realizados em 

triplicata para maior confiabilidade dos resultados. 

Como observado na TAB. 19, o sensor permitiu uma boa recuperação para a L-Dopa 

nas amostras de comprimidos analisadas, com valores de recuperação compreendidos entre 

99,4 e 101,5%, atestando a exatidão do método proposto. 
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TABELA 19 
Resultados do teste de adição e recuperação utilizando o método proposto para três amostras farmacêuticas 

contendo L-Dopa (n = 3). 

Amostra 
[L-Dopa] 

adicionada 
(µmol L -1) 

[L-Dopa] 
esperada 
(µmol L -1) 

[L-Dopa] 
encontrada 
(µmol L -1) 

Recuperação 
(%) 

Laboratório 
A 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 

– 
15,17 
25,17 
35,17 

5,17 (± 0,5) 
15,15 (± 0,2) 
25,02 (± 0,3) 
34,99 (± 0,3) 

– 
99,9 (± 1,0) 
99,4 (± 1,0) 
99,5 (± 0,9) 

Laboratório 
B 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 

– 
15,16 
25,16 
35,16 

5,16 (± 1,7) 
15,22 (± 0,2) 
25,53 (± 0,4) 
35,11 (± 0,3) 

– 
100,4 (± 0,9) 
101,5 (± 1,1) 
99,9 (± 0,8) 

Laboratório 
C 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 

– 
12,21 
22,21 
32,21 

2,21 (± 1,7) 
12,26 (± 0,4) 
22,36 (± 0,5) 
32,11 (± 0,4) 

– 
100,4 (± 0,6) 
100,7 (± 1,1) 
99,7 (± 0,7) 

 

 

5.10  Determinação de L-Dopa em Amostras Farmacêuticas Empregando a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

A partir dos resultados apresentados na TAB. 20 e utilizando-se o teste t de Student, 

verifica-se que não há diferença significativa entre os valores de teor de L-Dopa encontrados 

pelos métodos oficial e proposto, considerando um nível de confiança de 95%. Além disso, os 

erros relativos entre os teores de L-Dopa determinados pelos dois métodos são bastante 

pequenos. Assim, o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy pode ser utilizado para determinações 

exatas da quantidade de L-Dopa encontrada em amostras de comprimidos. 

 

TABELA 20 
Quantidade de L-Dopa determinada em amostras farmacêuticas empregando o método cromatográfico oficial    

(n = 3). 

Amostra 
Método proposto 
(mg/comprimido) 

Método oficial 
(mg/comprimido) 

ER2
* 

(%) 
Laboratório A 254,7 (± 0,5) 247,6 (± 6,9) 2,87 
Laboratório B 254,4 (± 1,7) 264,2 (± 3,2) - 3,71 
Laboratório C 109,0 (± 2,7) 109,3 (± 5,0) - 0,27 

*ER2: Erro relativo entre a quantidade de L-Dopa determinada pelo método proposto e a quantidade desse 
fármaco encontrada pelo método oficial. 
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5.11  Validação do Sensor Proposto e Considerações Finais sobre o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy 

 

A validação do sensor proposto foi feita com base nas seguintes figuras de mérito: 

exatidão, precisão, seletividade, LOD, LOQ e linearidade, conforme recomendado pela USP 

31/NF 26 (2008). 

A exatidão do sensor proposto foi atestada pelos satisfatórios resultados dos estudos de 

adição e recuperação do analito obtidos em todas as amostras analisadas, pelos baixos erros 

relativos entre os teores de L-Dopa determinados e pela comprovação de que não há diferença 

estatisticamente significativa (teste t de Student, com 95% de confiança) entre os resultados 

da quantidade deste analito encontrados com o uso do sensor proposto e os determinados pelo 

método oficial já validado, em todas as amostras avaliadas. 

A precisão do sensor desenvolvido foi considerada satisfatória após a verificação da 

repetibilidade de medidas e da reprodutibilidade do preparo do sensor. Os valores de DPR das 

Ipa encontradas nos dois testes foram inferiores a 5%, valor máximo recomendado pela 

Resolução nº 899 da ANVISA (2003). 

Os resultados do estudo de interferentes comprovaram que os compostos químicos 

normalmente encontrados em formulações farmacêuticas contendo L-Dopa não afetam a 

determinação do teor desse fármaco em comprimidos. Assim o 

EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy foi considerado seletivo. 

Os valores dos LOD, LOQ, da sensibilidade e da linearidade encontrados para o 

sensor proposto foram considerados satisfatórios e merecem destaque, já que se apresentaram 

melhores ou similares a muitos trabalhos encontradas na literatura e que têm como objetivo a 

determinação de L-Dopa, utilizando outros eletrodos. 

A análise de regressão linear obtida pelo método dos mínimos quadrados demonstrou 

um valor de R (0,9992) muito próximo da unidade, demonstrando que há uma correlação 

linear altamente significativa entre as variáveis Ipa e concentração de L-Dopa. O valor de R 

encontrado resulta em um valor de R2 igual 0,9984, o que significa que 99,84% das Ipa 

determinadas podem ser explicadas pela relação linear entre a Ipa e a concentração de L-Dopa. 

Portanto, o método é linear em concentrações compreendidas entre 3 e 100 µmol L-1. 

A TAB. 21 apresenta os resultados das avaliações das figuras de mérito determinadas 

com o objetivo de se validar o sensor desenvolvido. Todos os resultados encontrados na 
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referido tabela comprovam que o sensor proposto foi validado e, portanto, é adequado para a 

determinação quantitativa de L-Dopa em amostras de comprimidos. 

 

TABELA 21 
Figuras de mérito determinadas na validação do sensor proposto. 

Figura de mérito Teste realizado Resultado 

Exatidão 

Adição e Recuperação Satisfatório 

Comparação com método oficial 
Não houve diferença 
significativa entre os 

resultados 

Precisão 
Repetibilidade de medidas DPR = 1,63% 

Reprodutibilidade do sensor DPR = 2,29% 
Seletividade Estudo de interferentes Satisfatório 

LOD – 0,861 µmol L-1 
LOQ – 2,86 µmol L-1 

Linearidade – 3 a 100 µmol L-1 
 

Outra característica desejável apresentada pelo EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy e que 

merece destaque é a sua estabilidade verificada por sessenta dias sem que, nesse período, 

houvesse perda de sua resposta, quando o sensor foi mantido em temperatura ambiente. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho demonstrou que o EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy é uma alternativa 

viável para a determinação analítica de L-Dopa em amostras farmacêuticas por VOQ. A 

modificação da superfície do eletrodo foi efetuada de forma simples e efetiva, proporcionando 

grande estabilidade ao sensor desenvolvido. 

O EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy foi capaz de promover um processo de oxidação 

eletrocatalítico do analito, evidenciado pelo aumento significativo da Ipa, quando essa é 

comparada com as Ipa geradas pelos outros eletrodos analisados. Verificou-se que é 

importante o emprego simultâneo dos NCPM e do complexo Co(DMG)2ClPy para que ocorra 

a oxidação eletrocatalítica de L-Dopa. Tal eletrocatálise pode ser atribuída à baixa resistência 

de transferência de carga do compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy, bem como a uma melhor 

dispersão e fixação do complexo na superfície do eletrodo, quando esse é utilizado junto com 

os NCPM. 

A imagens de MEV e de FT-IR obtidas demonstraram que as moléculas do complexo 

estão bem distribuídas na superfície dos NCPM, sem a formação de grandes agregados e 

confirmam o sucesso da modificação dessas nanoestruturas através de um processo físico de 

adsorção. 

O processo de oxidação de L-Dopa caracterizou-se por ser controlado por difusão, no 

qual o transporte de massa é o fator limitante do processo, bem como mostrou ser dependente 

do pH e comportar-se como um sistema nernstiano, onde o np é igual ao ne, sendo, nesse caso, 

determinado como igual a dois. 

Após a otimização dos parâmetros operacionais realizada para a Amperometria, VPD 

e a VOQ, verificou-se que essa última técnica foi a que apresentou maior sensibilidade para a 

quantificação do analito de interesse, sendo, portanto, a técnica escolhida para ser utilizada na 

determinação de L-Dopa em amostras farmacêuticas, proporcionando a obtenção de picos 

muito bem definidos mesmo à alta velocidade de varredura. 

A otimização das condições experimentais proporcionou a obtenção de baixos LOD e 

LOQ, de alta sensibilidade, de ampla faixa linear de trabalho, com valores para esses 

parâmetros semelhantes ou ainda melhores do que muitos descritos na literatura. A alta 

sensibilidade apresentada pelo EGPPB/NCPM/Co(DMG)2ClPy pode ser atribuída à eficiência 
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de transferência eletrônica entre o compósito NCPM/Co(DMG)2ClPy e a L-Dopa e ao efeito 

catalítico promovido pelo mesmo compósito na superfície do eletrodo. 

A modificação do sensor proposto apresentou vantagens como rapidez e baixo custo, 

além de proporcionar boa repetibilidade nas determinações e no próprio preparo dos 

eletrodos. Os pequenos valores de DPR encontrados na avaliação da repetibilidade de 

medidas e da reprodutibilidade do preparo do sensor podem estar relacionados à habilidade 

dos NCPM em fixar as moléculas do complexo e à simplicidade da modificação do eletrodo, 

indicando, assim, que o método proposto apresenta elevada precisão. 

O método proposto foi considerado exato por ter apresentado ótimos resultados de 

estudos de adição e recuperação do analito obtidos em todas as amostras analisadas e pela 

comprovação de que não há diferença estatisticamente significativa entre os resultados da 

quantidade de L-Dopa encontrados com o uso do sensor proposto e os determinados pelo 

método oficial já validado. 

Os resultados do estudo de interferentes comprovaram que os compostos normalmente 

encontrados em formulações farmacêuticas contendo L-Dopa não afetam a determinação do 

teor desse fármaco em comprimidos, o que classifica o método proposto como seletivo para a 

determinação do referido analito.  

Portanto, considerando as figuras de mérito avaliadas, foi possível classificar o sensor 

desenvolvido como validado, sendo esse utilizado em uma metodologia de baixo custo, de 

fácil execução, rápida, exata, precisa, seletiva, sensível e linear para a determinação de         

L-Dopa inclusive em análises rotineiras do controle de qualidade de medicamentos que 

contêm esse fármaco. 

Como perspectiva futura, propõe-se o emprego do sensor desenvolvido para a 

determinação de L-Dopa em amostras biológicas. 
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