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Introdução 
A utilização de eletrodos quimicamente modificados 
no desenvolvimento de sensores, biossensores e 
biocélulas a combustível, entre outras aplicações, 
têm apresentado crescente interesse na literatura1,2.  
O composto 4-aminotiofenol (4-ATF) apresenta anel 
aromático ligado diretamente a grupamentos amino 
e tiol, conferindo a esta estrutura uma extensão de 
conjugação que favorece a eletropolimerização, 
além de possibilitar a formação de polímeros 
funcionalizados, sendo um material potencialmente 
adequado para o desenvolvimento de eletrodos 
modificados. Este trabalho apresenta a preparação, 
bem como algumas propriedades eletroquímicas e 
morfológicas de um eletrodo de grafite modificado 
com filme polimérico derivado de 4-aminotiofenol. 

Resultados e Discussão  

A eletrodeposição por voltametria cíclica do filme 
polimérico derivado de 4-aminotiofenol sobre 
eletrodos screen-printed de grafite é mostrada na 
figura 1. 

 
Figura 1.  Voltamogramas cíclicos de eletrodo 
screen printed de grafite em solução de H2SO4 (0,5 
mol.L-1) contendo 4-aminotiofenol (2,5 x10-3 mol.L-1), 
50 varreduras de potencial, 50 mV.s-1. 
 
As voltametrias do eletrodo em solução contendo 4-
aminotiofenol apresentam picos de oxidação em 
+0,18V e +0,69V e de redução em +0,12V, os quais 
aumentam de intensidade com o aumento do 
número de varreduras de potencial. 
A figura 2 mostra os voltamogramas cíclicos do 
eletrodo screen-printed de grafite em solução de 
H2SO4 0,5 mol.L-1  antes e após o tratamento 
eletroquímico em solução contendo 4-aminotiofenol. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Voltamogramas cíclicos do eletrodo 
screen-printed de grafite em solução de H2SO4 (0,5 
mol.L-1) antes (A) e após (B) tratamento 
eletroquímico em solução contendo 4-aminotiofenol. 
 

 
A figura 2 mostra picos em +0,18V (oxidação) e 
+0,12V (redução), indicando que o eletrodo foi 
modificado com um material eletroativo. Os valores 
de rugosidade, obtidos por microscopia de força 
atômica dos eletrodos sem filme e modificado com 
poli(4-ATF) são 90 nm e 45,3 nm, respectivamente. 
Estes valores indicam maior uniformidade da 
superfície do eletrodo modificado, devido ao fato do 
filme polimérico recobrir parte dos vales contidos no 
substrato de grafite (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Imagem de microscopia de força atômica 
do eletrodo screen-printed modificado. 

Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que foi possível a 
modificação da superfície do eletrodo de grafite por 
meio da eletrodeposição de poli(4-aminotiofenol) e 
que este material é eletroativo. 
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