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Resumo 

No presente trabalho, de modo a incrementar as 

propriedades eletroquímicas dos ECC foram 

incorporados a estes nanopartículas metálicas de ouro 

(AuNPs-SiAMPy) comparando-se com o ECC/SiAMPy 

utilizando duas metodologias, sendo uma das 

metodologias a adição das AuNPs-SiAMPy após a etapa 

de hidrólise ou com sua adição diretamente no pó de 

grafite, antes de ocorrer a hidrólise. 

Introdução  

A primeira geração de eletrodos de carbono cerâmico 
(ECC) foi sintetizada em 1994 por Lev e colaboradores 
pelo método sol-gel. O eletrodo de carbono cerâmico 
(ECC) possui inúmeras vantagens, sendo que a principal 
delas consiste na combinação das propriedades do 
processo sol-gel (tal como alta área superficial), 
superfície renovável, a capacidade de incorporação de 
espécies que podem melhorar a sensibilidade 
eletroquímica. As nanopartículas de ouro (AuNps) são 
amplamente utilizadas na modificação de eletrodos 
devido alta atividade eletrocatalítica e alta estabilidade 
durante as reações eletroquímicas, aumentando a área 
superficial ativa do eletrodo, facilitando a transferência 
de elétrons. Portanto, neste trabalho as AuNPs-SiAMPy 
estabilizadas no silsesquioxano SiAMPy (3-n-2-amino-4-
metil piridínio silsesquioxano) foram incorporadas em 
eletrodos de carbono cerâmico com o objetivo de 
incrementar a potencialidade destes como sensores 
eletroquímicos em comparação com os eletrodos não 
modificados. 

Material e Métodos 

Síntese e caracterização das [AuNPs-SiAMPy+] : As 

[AuNPs-SiAMPy+] foram sintetizadas com a redução 

química de um complexo de uma solução 2,25 mmol L-1  

de [AuCl4]-, água destilada, e uma solução do 

Si2A4MPy+Cl- (agente estabilizante) e uma solução de 

4,50 mmol L-1 NaBH4 20,0 mmol L-1 (agente redutor), 

nesta ordem. 

Preparação e caracterização dos ECC/AuNPs-SiAMPy+]: 

Na síntese dos ECC, utilizou-se do método sol-gel, 

segundo Lev et al. Adicionado o contato elétrico de Ni-Cr 

e armazenando-os por uma semana no dessecador, 

obtendo o eletrodo não modificado (ECCGraf). As 

nanopartículas metálicas foram incorporadas utilizando a 

metodologia: AuNps sendo adicionadas após a reação 

de hidrólise ou a partir da adição das AuNps diretamente 

no pó de carbono grafite. Para caracterização foi 

utilizada a técnica de voltametria cíclica (VC) e 

espectroscopia de impedância (EIE).  

Resultados e Discussão 

Os estudos de VC e EIE indicam um melhor 

desempenho eletroquímico para o ECC/AuNPs-SiAMPy 

(Rct = 1100 Ω) confirmando o incremento das 

propriedades eletroquímicas do ECC após a modificação 

com as [AuNPs-SiAMPy+] (Figura 1). A partir dos 

voltamogramas obteve-se os parâmetros eletroquímicos 

representados na Tabela 1. A partir destes valores pode-

se afirmar que o processo de transferência de elétrons 

no ECC é mais efetiva ao incorporar as AuNps no ECC, 

proporcionando uma maior corrente e menor resistência 

de transferência de carga, Rct. 
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Figura 1. (a) Diagramas de Nyquist obtidos para o sistema ECCAuNp-
SiAMPy e ECCSiAMPy, (b) Voltamogramas cíclicos dos sistemas 
ECC/AuNPs-SiAMPy e ECC/SiAMPy.  
Tabela 1. Parâmetros voltamétricos (Epa, Epc, Ep, Ipa e Ipc) dos 
sistemas modificados ECC/AuNp-SiAMPy e ECC/SiAMPy. 

Eletrodo Epa (V) Epc (V) Ep (V) Ipa (μA) Ipc (μA) 

ECCAuNp-

SiAMPy 

0,294 0,171 0,123 86,9 55,4 

ECCSiAMPy. 0,288 0,174 0,144 82,9 25,3 

Conclusões 

Pode-se concluir que os ECC/AuNp-SiAMPy, 
apresentaram melhores respostas eletroquímicas em 
comparação ao ECC (ECCSiAMPy), com maiores 
valores de correntes de pico (Ip) e menores resistência 
de transferência de carga  (Rct)., indicando que o 
processo de transferência de elétrons no ECC/AuNp-
SiAMPy é mais efetivo.  
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