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Introdução 

Nos últimos anos, muitos trabalhos tem 
divulgado a utilização de eletrodos à base de 
nanotubos de carbono para aplicações 
eletrocatalíticas e no desenvolvimento de sensores 
[1,2], particularmente devido as suas propriedades 
de alta condutividade elétrica e de facilitar a 
transferência de carga. 

Neste trabalho, estudou-se a resposta 
eletroquímica do eletrodo de pasta de carbono 
associada com nanotubos de carbono (EPC-NTC) 
para a determinação de pirogalol em produtos 
capilares do tipo henê. O henê é um produto 
cosmético para tratamento capilar usado como 
alisante, colorante e hidratante para cabelos. Muito 
embora, no Brasil, a utilização do pirogalol em 
cosméticos seja permitida sem restrições pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a 
Comunidade Européia mantém o pirogalol na lista 
das 135 substâncias banidas como ingrediente em 
colorantes de cabelo [3]. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, foram estabelecidas as melho-
res condições experimentais para a determinação 
de pirogalol sobre o eletrodo EPC-NTC com a 
técnica de voltametria cíclica, VC (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Parâmetros voltamétricos otimizados para a 
determinação de pirogalol sobre eletrodos EPC-NTC. 

Parâmetros Condições 

Composição da pasta C60% / NTC40% 

Velocidade de varredura 50 mV s
-1
 

Eletrólito suporte Tampão fosfato 

Força iônica 0,1 mol L
-1
 

 
A partir das condições experimentais 

otimizadas, uma curva analítica da determinação do 
pirogalol (PGL) sobre o eletrodo EPC-NTC (Fig. 1) 
foi obtida, com comportamento linear no intervalo de 
concentração entre 9,09x10

-6
 e 2,59x10

-4
 mol L

-1
, 

segundo a equação Ipa (μA) = 2,14 + 1,1x10
5 

[PGL] 
mol L

-1 
, com r = 0,999 e limites de detecção e 

quantificação de 1,29x10
-6

 e 4,29x10
-6

 mol L
-1

, 
respectivamente. 

O método de adição padrão foi então aplicado 
na determinação de PGL com o eletrodo EPC-NTC 
em amostras comerciais do creme alisante Henê, 
designados pelo fabricante como forte (F) e  

 
 
extraforte (EF). Os resultados obtidos são 
apresentados na Tabela 2 e comparados aos 
obtidos com a técnica de espectrofotometria 
ultravioleta-visível (UV-Vis). 

 
Figura 1. Voltamogramas de varredura linear registrados 
sobre o eletrodo EPC-NTC para [PGL]= 9,09x10

-6
 - 

2,59x10
-4

 mol L
-1

 em solução tampão fosfato (pH=7). 

 
Tabela 2. Determinações de pirogalol em cremes Henê 
com as técnicas VC sobre eletrodos EPC-NTC e 
espectrofotometria UV-Vis. 

a 
Média ± o desvio padrão (N=3)

 

b
 Método voltamétrico vs. Espectrofotométrico. 

Conclusão 

Os resultados apresentados mostraram viabilidade 
da utilização de eletrodos EPC-NTC contendo 60% 
em massa de carbono e 40% em nanotubos de 
carbono para a determinação de pirogalol em 
amostras reais, com nível de confiança de 95% 
quando comparado com a técnica de 
espectrofotometria ultravioleta-visível. 
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Amostra Rotulado V. C.
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a
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b
(%) 

Henê-F 
 
Henê-E.F. 

- 

- 

8,78 ± 0,07 

8,08 ± 0,06 

8,70 ± 0,01 

7,31 ± 0,02  

0,91 

9,52 


