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Introdução 

Atualmente, é grande o interesse no 
desenvolvimento de eletrodos quimicamente 
modificados, EQMs, para a determinação de 
neurotransmissores in vivo e in vitro. Dopamina 
(DA) é um importante neurotransmissor do sistema 
nervoso central (SNC) de mamíferos cuja 
concentração no fluído extracelular é menor que a 
do ácido ascórbico (AA). A deficiência de dopamina 
no sistema nervoso central causa sérias doenças 
como mal de Parkinson e Esquizofrenia

1
.
 
Portanto, 

sua determinação in vitro e in vivo tem atraído 
muita atenção. Dos vários trabalhos encontrados na 
literatura merecem atenção especial os que 
envolvem materiais modificadores contendo íons de 
metais de transição, formando complexos 
suportados para desenvolver novos sensores 
eletroquímicos para moléculas de interesse 
biológico

2
. Com este objetivo, primeiramente foi 

sintetizado o composto inorgânico cristalino lamelar 
fenilfosfonato de cálcio (CaPP) e em seguida o 
ácido 4-aminobenzóico (PABA) foi intercalado, 
gerando o composto CaPP/PABA. Os novos 
complexos de Ni(II) serão obtidos a partir da 
reação, em meio etanólico, de NiCl2 com o 
composto CaPP/PABA. Estes novos materiais 
foram caracterizados por análise elementar, 
difração de raios X e estudo eletroquímico através 
da técnica de voltametria cíclica.  

Resultados e Discussão 

Os valores da análise elementar de cálcio e fósforo 
para o composto sintetizado fenilfosfonato de cálcio 
correspondem a 2,52 e 5,04 mmol g

-1
, 

respectivavamente, dando uma razão molar de 2:1 
para esses elementos e consequentemente a 
fórmula molecular Ca(HO3PC6H5)2.2H2O. A 
quantidade de ácido p-aminobenzóico intercalado 
no fenilfosfonato de cálcio foi de 4,2 %, que 
corresponde a 3,0 mmol g

-1
. A partir da isoterma de 

adsorção de íons Ni(II) obteve-se o número máximo 
de mols adsorvidos (nf) de 5,84 mmol.g

-1
. O número 

médio de ligantes coordenados ao íon metálico (n) 

4 e o coeficiente de seletividade ( n ) 17 dm
3
.mol

-1
 

foram obtidos através da forma linearizada da 
isoterma de adsorção. Nos difratogramas de raios 
X, observou-se uma distância de no máximo d = 
1631  

 
pm, no ácido 4-aminobenzóico, quando comparado 
com d = 1525 pm da matriz. Foi observado um 
acoplamento redox (Em = 0,20 V) ao se usar o 
eletrodo CaPP/PABA/Ni(II). Ao verificar a 
estabilidade química do Ni(II) sobre o CaPP/PABA, 
os resultados indicam que nenhuma variação 
significativa foi observada antes de 100 ciclos 
redox. Logo o complexo de Ni(II) está fortemente 
aderido sobre o CaPP/PABA. A resposta de 
corrente de pico do eletrodo CaPP/ABA/Ni(II) em 
vários ciclos voltamétricos apresentou uma 
dependência em relação ao aumento da velocidade 
de varredura. Através do gráfico Ip vs. v

1/2
, 

observou se uma dependência linear, que é 
característica de um comportamento similar aqueles 
associados com o processo difusional. As curvas de 
voltametria cíclica na presença de solução de 
dopamina mostrou um considerável aumento da 
corrente de pico anódico. Uma correlação linear 
com a concentração do ácido entre 4,0x10

-5
 e 

7,4x10
-4

 mol.dm
-3

 é observada com um limite de 
detecção de 4,0x10

-5
 mol.dm

-3
. O tempo de 

resposta média foi de 1,5 s, que torna o sensor 
muito atrativo para determinações da dopamina em 
drogas. O elétrodo apresentou-se estável, com uso 
diário no mínimo de dois meses. Os resultados das 
análises usando a voltametria cíclica para amostras 
comerciais, usando o eletrodo CaPP/ABA/Ni(II) é 

5,01  0,16 mg cm
-3

 que está de acordo com o valor  
da etiqueta  (5,0 mg cm

-3
). 

Conclusões 

A análise do resultado da isoterma de adsorção 
forneceu subsídio comprobatório da obtenção da 
CaPP/PABA adsorvida com o Ni(II). O eletrodo não 
apresentou mudanças significativas em suas 
respostas após 100 determinações, o que 
caracteriza uma boa estabilidade quando se trata de 
eletrodo de pasta de carbono. Essas características 
fazem com que o presente material seja muito 
atrativo para ser utilizado como sensor para 
dopamina. 
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