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1. RESUMO

A busca por um desenvolvimento sustentável tem sido um desafio constante para a comunidade
científica. Tal interesse deve-se à demanda crescente de novos materiais/dispositivos que possam
satisfazer as necessidades da sociedade, e ao mesmo tempo, sejam eficientes, confiáveis, de rápida
resposta, e especialmente, tenham um baixo custo e impacto ambiental. Nessa linha destacam-se
dispositivos analíticos eletroquímicos à base de papel (ePAD, do inglês electrochemical paper-based
devices),  devido  a  sua  ampla  possibilidade  de  aplicações  e  sua  versatilidade  nos  métodos  de
fabricação [1-2]. Desta forma, este trabalho teve por finalidade, preparar ePAD’s à base de pasta
condutora  de  grafite  para  detecção  de  íons  metálicos  contaminantes  em  meio  aquoso.  O
desempenho  do  ePAD  foi  avaliado  por  voltametria  de  onda  quadrada  (VOQ)  e  os  parâmetros
utilizados foram: 25 Hz (frequência),  100 mV (amplitude),  1 mV (potencial  de passos)  e faixa de
potencial  de  -0,5  a  +0,2  V.  Nessa  etapa  do  trabalho  analisou-se  o  Limite  de  Detecção  (LD)  e
Quantificação (LQ) de íons de cobre, em meio aquoso, com as concentrações de CuSO4.5H2O em
KCl 0,5 mol·L-1 na faixa de 6,00-0,05 mmol·L-1 (Figura 1).Obteve-se um desvio padrão relativo da
altura de pico em cada concentração, que oscilou em um valor de 30%. Esse valor de desvio pode
estar relacionado à estabilidade/sensibilidade dos eletrodos e ao tempo em que o mesmo fica exposto
no meio aquoso. A partir da curva de calibração foi possível calcular os valores de LD e LQ, que são,
de 17 µmol·L-1 e 57 µmol·L-1,  respectivamente. Os resultados mostraram que para concentrações
menores que 0,15 mmol·L-1 do analito o eletrodo não responde adequadamente, uma vez que não há
resposta eletroquímica mensurável. A morfologia do filme pode estar limitando a resposta na interface
eletrodo/eletrólito [3].  Fato que evidencia que a relação entre o grafite e o óleo mineral deve ser
melhor analisada, assim como, o dispositivo/sensor em sua totalidade. A pesquisa encontra-se em
desenvolvimento e aprimoramento dos resultados e as perspectivas futuras do projeto será aprimorar
os eletrodos, objetivando melhora na resposta elétrica, avaliar a sua resposta na detecção de outros
íons metálicos, e investigar a transferência de elétrons na interface eletrodo-solução. 
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Figura 1. Dados de VOQ obtidos em diferentes concentrações (faixa de 0,05-6 mM).
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